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ÖNSÖZ 

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. 
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Bu bakımdan elimizdeki yedi ciltlik dev eser her bakımdan büyük bir 
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 siyasî 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 karanlığını 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-

(!) Atatürk'ün Fethi OKYAR'a 11 Ağustos 1930'da yazdığı mektup. Kâzım ÖZTÜRK, Ata'ya 

Rapor. 1996, Nurol Matbaası, s. 70-71 
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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, IX. 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 bilinme sindeki 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, Müşavir Sabit DEMİRTUNÇ'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, 
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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 ÖZTÜRK 
Araştırmacı-Yazar 

Kurucu Meclis (Danışma Meclisi) 
Üyesi 
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DON HM İN S O N A KKMhSİ 

I. - DÖNEM AÇILIYOR 
1. VIII. DÖNEMİN SONA ERMESİ VE 

SEÇİMLERİN YENİLENMESİ 

1. - TBM Meclisinin seçimlerinin yenilenmesi önce iktidar partisi 

C.H.P.'nin Meclis Grubunda görüşüldü ve 24 Mart 1950 tarihinde Ge

nel Kurul gündemine getirildi. 

Konu üzerinde aşağıdaki önerge okunarak görüşme açıldı. 

24.III. 1950 

Yüksek Başkanlığa (1) 

Son tedvin edilen Seçim Kanunu uyarınca Büyük Millet Meclisi se
çiminin yenilenmesine karar verilmesini teklif ederiz. 

Konya Milletvekili Trabzon Milletvekili 

T. F. SILAY Faik Ahmed BARUTÇU 

ilk sözü Millet Partisi adına Kütahya Milletvekili Ahmet TAHTAKILIÇ 
alarak : 

Meclisin şahsiyetine ve hamiyetine ait olan bir hususu, çoğunluk 
partisi kendi grubunda karara bağlayarak, kamuoyunu bir oldu bitti 
ile karşı karşıya bıraktığını, 

Anayasamızın seçim dönemini 4 yıl olarak saptamış olduğunu, bu 
sürenin henüz dolmadığını, 

Sekizinci TBM Meclisinin seçime gitmeden önce yapacağı önemli 
işleri bulunduğunu, öncelikle Anayasaya aykırı kanunların ayıklanma
sı, seçim suçlarını cezalandıran düzenlemenin yapılması, idarî ve malî 
teşkilâtın yenilenip tarafsız hale getirilmesi, 

Tek parti ve tek şef geleneğinin ürünü olan Cumhurbaşkanı ile par
ti başkanlığının ayrılmasının gerektiğini, 

1946 seçimlerinin yapılması sırasında kusurlu olan idare amirleri
nin değiştirilmesi ile bütün kurum ve kademelerde köylere kadar ula
şan yönetim zihniyetinin yenilenmesini, seçim kütüklerinin perişanlık
tan kurtarılmasını, memleketimizin ıklım koşullarının dikkate alınması
nı belirtti. 

( i ) TBMM Tutanak D.. C. 25 2. D : 72. s. 1038-1048 
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(2) Tutanak D., C. 25/2. S. 1044-1045 
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İkinci sözü, Demokrat Parti adına Eskişehir Milletvekili Hasan PO-
LATKAN aldı. 

Demokrat Partinin, 21 Temmuz 1946'dan bu yana her fırsatta seçim
lerin yenilenmesini istediğini, ancak 14 Mayıs 1950 tarihinde özellikle 
Doğu Bölgesinde iklim koşullarının elverişsiz olduğunu, ulaşım güçlü
ğü bulunduğunu, seçimlerin Haziran başında yapılmasının daha uygun 
olacağını, 

Seçim emniyeti ile yakın ilgisi dikkate alınarak Basın Kanununun, 
basın özgürlüğünü sağlayıcı biçimde değiştirilmesini, memurla vatan
daş ilişkilerini düzenleyen Memurin Muhakemat Kanunu ile, işçileri il
gilendiren ücretli hafta tatili Kanununun çıkarılmasını, iktisadî devlet 
kuruluşlarının baremini düzenleyen 3659 sayılı Kanunun değiştirilme
sini belirterek, seçimlerin Haziran'm başında yapılmasını önerdi. 

Daha sonra kürsüye gelen İstanbul Milletvekili Ahmet Kemal SİLİV-
RİLİ, Halk Partisinin, muhalefetin teşkilat kurmasına fırsat bırakmamak 
için seçimi öne aldığını, Meclisin 4 yılının 21 Temmuzda dolduğunu, 
üyelerin Mart 1951 tarihine kadar ödeneklerini aldığını, bunun hazine
ye 5 560 005 Liralık yük getirdiğini, Meclisin Ağustos'a kadar çalışarak 
aldığı ödeneğin karşılığını vermesini ve ikinci kez seçilecek milletve
killerine mükerrer ödenek verilmemesini önerdi. 

Muhalefet sözcülerinin düşüncelerini Trabzon Milletvekili Faik Ah
met BARUTÇU, aşağıdaki konuşmasıyla cevaplandırdı (2). 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) - Bendeniz bu teklifin racih se
beplerle muhalefet partisine mensup arkadaşlarımız tarafından da uy
gun olarak karşılanacağını zannetmekte idim. Racih sebeplerle diyorum; 
çünkü olabilir, bazı hususi mülâhazalar partiler için kendi hususi du
rumları zaviyesinden seçimin tehir edilmesini faydalı kılabilir. Bu çok gö
rülmez, yerindedir. Seçimlerin geriye alınması veya öne alınması kendi 
zaviyelerinden lüzumlu mütalâa edilebilir. Yalnız umumi esaslı sebepler 
yanında bunlar tali derecede kalırlar. Demokrat Parti namına konuşan 
Hasan Polatkan arkadaşımız partilerinin zaten şimdiye kadar seçimin 
daima yenilenmesi lehinde bulunduklarını ifade ettiler. Doğru mudur 
ama zamanı gelmeden istemişlerdir, fakat zamanı gelince istememekte
dirler. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) - 20 gün, 20 gün fazla değil. 
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FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) - Neden istemiyorlar? İleri sürü
len itirazları şu bir kaç noktada toplamak mümkündür : 

Teklif esaslı mucip sebepten âridir, buyurdular. Anayasa bakımından 
tetkika değer bir mahiyettedir; dediler. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) - Böyle birşey yoktur. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) - Müsaade buyurun, Tahtakılıç 
söyledi. Muhalefet partileri tarafından ileri sürülen itirazları telhis ediyo
rum. 

Seçmen kütüklerinin hazırlanması mevzuunda itiraz mekanizmaları
nın iyi işlemediği iddiasiyle bu hava içinde seçime gitmek uygun değildir, 
dediler. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) - En mühim mesele bu. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) - Sonra henüz komisyonlarda tet
kik edilmekte bulunan bazı kanunlar vardır, bunlar mühim kanunlardır, 
bunlar çıkmadan seçime gitmek yerinde değildir, dediler. 

Son konuşan Silivrili arkadaşımız da dört senelik bir müddet vardır, 
katidir, bu dört sene dolmadan ne salâhiyetle bu karar istenilmiştir, bu
yurdular. 

EMİN SOYSAL (Maraş) - Ödeneğini de kumara vereceklerini söylediler. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) - Arkadaşlar; bizim takdim ettiği
miz takririn mucip sebebi takrirde ifade edilmiştir. Mucip sebebi şudur : 
Yeni bir Seçim Kanunu kabul edildikten sonra yeni bir seçime gidilmesi 
mantıki ve tabiî bir neticedir. Bu yeni Seçim Kanunu alelade bir Seçim 
Kanunu değildir. Mevcut bir Seçim Kanunu üzerinde her hangi bir hük
mün veya hükümlerin tadilinden ibaret değildir. Yeni Seçim Kanuniyle 
yeni bir sistem kabul edilmiştir. Bir sistem değişikliğine istinat eden bir 
kanunun kabulünden sonra yeni seçime gitmek ve milletin iradesini bu 
yeni kanunun gösterdiği yoldan tecelli ettirmek tabiî bir şeydir. Nasılki 
çift dereceli seçimden tek dereceli seçime intikal, nasıl ki bilfarz bir ekse
riyet sisteminden nispî temsil sistemine intikal gibi, kazai murakabe sis
temi altında seçim yapmak gibi sistem değişikliği kabul edildi mi yeni se
çime gidilmesi, arzettiğim gibi, gayet mâkul, mantıki ve tabiî bir netice 
olarak gelir. 

Dört senelik bir müddet vardır, bu dört sene bitmeden seçime gidile
mez; Anayasa hükümleri bakımından bu mevzuun tetkika değeri olduğu 
yolundaki mütalâaları ciddî, hukukî bir mütalâa olarak almak müşkül
dür. Filhakika Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi dört seneden ibaret
tir. Fakat dört seneden evvel yenilenmesine mani hüküm olmadığı gibi, 
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mâkul bir mütalâa da ileri sürülemez. Çünkü intihabın yenilenmesi de
mek milletin iradesine müracaat etmek demektir, hâkimiyetin sahibine 
müracaat etmek demektir, milletin temayülünü yoklamak demektir. Bu
nun esbabı mucibesi, bunun mâkuliyetindedir. Anayasanın 25 inci mad
desi seçim dönemi bitmeden evvel yenileme kararının verilebileceğini, bu 
kararın Meclisin tam sayısının salt çokluğu ile olacağını göstermektedir. 

Yalnız dört senelik müddetin hitamından sonra bir senelik temdit me
selesidir ki, Anayasanın diğer bir maddesi bu kararın alınmasının bir 
mucip sebebe bağlanması icabettiğini göstermektedir. O da seçimin ya
pılmasının imkânsızlığıdır. Yoksa seçim dönemi bitmeden evvel seçimin 
yenilenmesi için hiçbir mâni yoktur. Bilâkis arzettiğim gibi, hâkimiyetin 
sahibine müracaat demek olan intihabı yenilemenin mucip sebebi, mas
lahatın tabiatında mündemiçtir, mâkuliyetinde mündemiçtir. 

İntihabı yenilemenin belediye muhtar seçimlerinden önce olması ve 
bazı kanunlar çıkarılmadan evvel yapılmasının doğru olamayacağı nok
talarına gelince: Gerek belediye ve gerek muhtar seçimlerinin Büyük 
Meclisin seçimi ile bir ilgisi mevcut değildir. Yeni Seçim Kanununa naza
ran böyle bir ilgi varit değildir. 

Çıkarılması yerinde olacağı ileri sürülen kanunlara gelince; bu ka
nunların da seçim mevzuu ile ilgisi yoktur. Memurin Muhakemat Kanu
nundan bahsettiler. Esasen Seçim Kanununa nazaran seçim suçları doğ
rudan doğruya takip edilir. Memurin Muhakemat Usulü Kanunu bu 
mevzuda hüküm ifade etmez. Bu kanunun seçim mevzuu ile bir ilgisi 
mevcut değildir. 

Seçim Kanununun, seçim kütüklerine ait tatbikatının, seçimi geriye 
bırakmak için mucip sebep olamıyacağını söylemeyi hattâ zait addede
rim. Çünkü seçim kütüklerinin ihzarında noksanlık mevcut olduğu tak
dirde, kanun itiraz yollarını göstermiştir. Mahkemelere müracaat ederek 
eksiklikleri tamamlamak mümkündür. Kanuni müddetleri içinde bunlar 
yapılmış olacağına göre o sebeple de seçimin geri bırakılmasını lüzumlu 
görmek için vecih yoktur. 

Tek sebep olarak ve arkadaşlarımızın, mühim sebep olarak ileriye 
sürdükleri, mevsim meselesi oluyor. Partili arkadaşların kolaylıkla dola
şabilmelerini sağlamak bakımından bu yenilemenin daha geriye bırakıl
ması arkadaşlarımızca daha faydalı olarak mütalâa edilmektedir. Hava
ların iyilik veya bozukluğunun, seçim zamanını tâyinde, esaslı bir faktör 
olarak alınabileceğini zannetmiyorum. Mevsimin müsait olması, uygun 
olması elbette yerindedir. Mümkün olduğu kadar seçimlerin mevsim iti
bariyle müsait zamanda yapılmasına dikkat edilmesi lâzımgeleceği şüp
hesizdir. Bu mûtat seçim zamanı zaten kanunca derpiş edilmiş bulun-
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maktadır. Vaktinden evvel seçim yapılmasını icabettiren sebepler muva
cehesinde ise mevsim şartına mümkün olduğu kadar riayet etmenin de 
yerinde olacağı şüphesizdir. Yalnız şunu da kabul etmek lâzımgelir ki, 
mutlak olarak mevsimin müsaadesi diye birşey yoktur. Çünkü bâzı mev
sim memleketin bir tarafı için hakikaten çok uygun telâkki edilebilir, fa
kat memleketin diğer bir mıntakası için uygun olmayabilir. Meselâ Hazi
ran ayı daha müsaittir denir, fakat Haziran ayında bâzı taraflarda da 
köylüler yaylaya çıkarlar. Mesele odur ki, en uygun zamanı göz önünde 
bulundurmakla beraber işin önemi, gösterilecek olan alâkadadır. Hava
ların yağmurlu ve müsait olmaması sebebiyle iştirak nispetlerinin düşük 
olması ihtimali hatıra gelebilir. Ama gösterilecek alâkanın genişliği nok
tasından bakarsanız bu, iştiraki azaltıcı faktör olmaktan çıkar. Biz mev
sim itibariyle bu yenilemenin yerinde ve uygun olacağı kanaatini taşı
maktayız. Gerek mucip sebepler itibariyle, gerek mevsim itibariyle zama
nın müsait olduğu kanaatinde bulunmaktayız. Hiç şüphesiz takdir yük
sek heyetinizin olacaktır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) - Barutçu arkadaşımız muhtelif şey
ler söyledi. Fakat dikkat ettim, her zaman gayet iyi konuştuğu halde bu
gün ileri sürdüğü mucip sebebi kendisi de beğenmemiş olacak. 

Arkadaşlar, hakikaten Barutçu arkadaşımın söyledikleri dikkatle 
tahlil edilecek olursa, ilim heyetinin seçim tarihi olarak tespit ettiği za
manın isabetsizliğine hükmettikleri neticesine varmak icabeder. Bu seçi
me bu tarzda gidişin elbette mucip sebebe dayanmadığını siz de kabul 
edersiniz. (Reye reye sesleri). 

Konuşmalar sırasında önerilen hususları kapsayan biri Eskişehir 
Milletvekili Hasan POLATKAN ve 10 arkadaşı, diğeri İstanbul Milletve
kili Ahmet Kemal SİLrVRİLİ tarafından verilen iki önerge okunup oya 
sunularak red edildi. 

Seçimlerin yenilenmesine dair önerge, çoğunlukla kabul edildi. 

Böylece konu "Son kabul edilen Seçim Kanunu uyarınca Türkiye 
Büyük Millet Meclisi seçiminin yenilenmesine, 22 redde karşı 299 oyla 
karar verilmiştir" biçiminde ve 1693 numara ile karara bağlandı (3). 

Bu kararın alınmasından sonra Meclisin tatile girmesini ve seçimle
rin yapılacağı tarihi belirleyen aşağıdaki önerge okundu. 

24.111.1950 

(3) Resmî Gazete, 29.3.1950-7469 
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Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde görüşülecek mühim bir 
madde kalmadığından toplantıya son verilmesine ve yeni Meclisin 22 
Mayıs 1950 Pazartesi günü, saat 15.00'de olağanüstü toplanmasına ka
rar verilmesini, teklif ederiz. 

Konya Milletvekili Trabzon Milletvekili 

T. F. SILAY Faik Ahmed BARUTÇU 

Önerge oya sunulup çoğunlukla kabul olundu. 

Böylece öneri "Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde görüşü
lecek mühim bir madde kalmadığından toplantıya son verilmesine ve 
yeni Meclisin 22 Mayıs 1950 Pazartesi günü, saat 15.00'de olağanüstü 
toplanmasına karar verilmiştir" biçiminde ve 1694 numara ile karara 
bağlandı (4). 

Bu kararların alınmasından sonra Başbakan Şemsettin GÜNALTAY 
söz alarak genel durumu şöylece sergiledi. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas) - Muhterem arkadaşlar; 
şimdi verdiğiniz kararla memlekette seçim devresi yarından itibaren baş
lamış bulunuyor. Bu demektir ki, bundan sonra vukubulacak toplantılar 
İçtimalar kanununa göre değil, Seçim Kanununa tevfikan yapılacaktır. 

Demin burada söz söyliyen bir arkadaşımız verilen kararla Sekizinci 
Büyük Millet Meclisinin feshedildiği yolunda bir ifadede bulundu. Bu, 
yanlıştır. Anayasamıza göre Meclis müstemirdir. Yeni seçilecek Meclis 
Dokuzuncu Devre Büyük Millet Meclisi burada toplanacağı güne kadar 8 
inci Büyük Millet Meclisi Millî murakabe vazifesini ve milleti temsil salâ
hiyetini muhafaza etmekte devam edecektir. Binaenaleyh iç ve dış icap
lar Büyük Millet Meclisinin toplanmasını ve karar almasını zaruri kıldığı 
takdirde kanuni usullerle Muhterem Heyetiniz içtimaa davet edilir ve bu
rada gereken kararları alabilir ve almak salâhiyetini haizdir. 

Aziz arkadaşlarım, çıkarmış olduğunuz yeni Seçim Kanununda seçi
min kanun dairesinde ve tam bir serbesti ile icrasına nezaret vazifesi, 
adalet mekanizmasına bırakılmıştır. 

Hakkı batıldan ayırmak ve adalet icaplarını yerine getirmek, hakka
niyet esaslarından zerrece inhiraf etmemek itiyadında olan ve o bilgi ve 
iman ile yetişen ve o esaslar dairesinde daima vicdanlarının murakabe
sinin sesini duyan yargıçlarımızın kendilerine tevdi edilen bu millî vazi
feyi tamamiyle bütün memlekette emniyetbahş bir surette ifa edecekleri 

(4) Resmî Gazete, 29.3.1950-7469 
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kanaatindeyim. Yeni kanunla idarî cihaza teveccüh eden vazife, asayişi, 
huzuru muhafaza etmek ve millet efradının reylerini serbestçe gidip san
dığa atmalarına engel olacak haillerin belirmesine imkân vermemektir. 

Türk milleti iradesinin, huzur içinde, sükûn içinde tecellisini iste
mektedir. Onun arzusuna tebaan çok temenni ve ümit ederim ki, seçim 
mücadeleleri ancak prensipler ve esaslar üzerinde cereyan etsin ve dün
yaya karşı Türk milletinin, mütekâmil bir millet olduğu ve bu idareye la
yık bulunduğu ispat edilsin. 

Arkadaşlarım; bugünkü cihan durumuna göre memleketimizin haya
tî meselesi, yurtta sükûn ve asayişin muhafazasiyle sımsıkı ilgilidir. Bu 
hakikati Türk milleti, çok esaslı idrâk etmiş olduğu içindir ki, seçimlerin 
huzur ve sükûn içerisinde cereyan etmesini, vatandaşların en vesveseli 
insanların kalbinde bile şüphe uyandırmayacak bir surette serbestçe 
verdiği reyin zuhurunu istemektedir. Bu istekte hep beraberiz ve bu ka
nunu tanzim ederken de bu arzunun tesiriyle hareket edilmiştir. Hükü
metiniz millî iradenin tahakkuk ve tecellisini temin etmek vazifesini de-
ruhde etmiş olduğu için ve siz de millet namına Hükümete bu vazifeyi 
vermiş bulunduğunuz için seçimlerin huzur ve sükûnunu ihlâl edecek, 
memleketin asayişini tehlikeye düşürecek hiçbir harekete meydan ver
memeyi vatanî bir borç telâkki edeceğiz. (Bravo sesleri) Ve bu yoldaki az
mimizle daima millete hesap vermek cesaretini taşıyacağız. (Bravo sesleri) 
Çünkü böyle hareketle ancak milletin iradesini yerine getirmiş olacağımı
za kani bulunuyoruz. İyi, esaslı, serbest bir seçim olacaktır. Milletin ar
zusu veçhile münakaşalar, mücadeleler prensipler üzerinde vukua gele
cektir ve efendi bir millete lâyık şekilde bir seçimle yeni Meclis burada 
toplanacaktır. Bütün arzum ve emelim, memleketin asayiş ve sükûnunu 
muhafaza etmek ve kanunun tâyin ettiği serbesti içinde seçilerek buraya 
gelen Meclise uhdemdeki ağır ve mesuliyetli emaneti huzuru kalb ile tes
lim etmektir. (Bravo sesleri) Başka hiçbir emelim yoktur. Seçimler, bu ar
zu ve hedef dairesinde icra edilecektir. 

Temenni ederim ki, muhalif, muvafık bütün vatandaşlar bu hedefte 
birleşmiş olsunlar ve bîtaraf vatandaşlar da millet hâkimiyeti ve hak yo
lunu göstermek hususunda temayüllerini izhar suretiyle partilileri irşat 
etmiş olsunlar. 

Hepinize saadetler, selâmetler diler, Büyük Milletimizin bu büyük im
tihanda dünyaya karşı hepimizi öğündürecek surette olgunluk başarıla
rı göstermesini Tann'dan dilerim (Sürekli alkışlar). 

Bu suretle çalıştığı sürece seçimi ve oluşumu tartışma konusu yapı
lan ve çok partili yönetimin alt yapısını hazırlayan VIII inci Dönem TBM 
Meclisi, eylemli biçimde sona eriyor ve Cumhuriyet tarihinde yeni bir 
devir başlatacak olan IX uncu Dönem TBMM seçimlerine gidiliyordu. 
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2. - 14 MAYİS 1950 SEÇİMLERİNİN YAPILMASI 

Çağdaş demokratik yönetimleri içeren 5545 sayılı Milletvekili Seçi
mi Kanunu: 

a) Seçimlerin tek dereceli ve ekseriyet usulüne göre yapılacağını, 

b) Oyların genel, eşit, gizli, şahsî ve serbest olduğunu, 

c) Oyların sayım ve ayrımının açık yapılacağını, 

d) Her ilin bir seçim bölgesi, 40 000 nüfusa bir milletvekili isabet 
edeceğini, 

e) Seçimlerle ilgili her türlü hazırlık, denetim ve itiraz mekanizma
larının idareden alınıp, bağımsız yargıya verileceğini saptıyordu. 

14 Mayıs 1950 Pazar günü saat 8.00'de başlayıp saat 17.00'de sona 
eren seçimde 8 905 743 seçmenden 7 953 055'i sandıklara giderek oy 
kullandı. Zorlayıcı bir neden olmaksızın vatandaşlar coşkulu ve gönül
lü olarak sandık başına koştu. Seçime katılma % 89.3 oranında gerçek
leşti. Bu seçimlerde partilerin oy ve sandalye dağılımı ile yüzde oran
ları aşağıdaki biçimde gerçekleşti. 

1. CHP, 3 176 650 oyla 69 sandalye kazanarak, oyların % 39.9'unu, 
sandalyelerin de % 14.17'sini, 

2. DP, 4 241 393 oyla 408 sandalye kazanarak, oyların % 53.34'ünü, 
sandalyelerin % 83.78'ini, 

3. MP, 250 414 oyla 1 sandalye kazanarak, oyların % 3.1'ini, san
dalyelerin % 0.21'ini, 

4. Bağımsızlar, 383 282 oyla 9 sandalye kazanarak, oyların % 
4.8'ini, sandalyalerin % 1.85'ini aldılar. 

Bu tabloda görüldüğü üzere CHP oyların % 39.9'unu almasına kar
şın, toplam sandalye sayısının ancak % 14.17'sini almıştır. 

Uygulanan seçim sistemine göre seçim çevrelerinde her parti liste 
halinde adaylarını göstermekte, en çok oy alan parti listesi o ildeki 
milletvekillerinin hepsini kazanmaktaydı. 

Seçimler sonunda toplam 487 sandalyenin yalnız 69'unu kazanan 
CHP iktidarı, 408 milletvekilliği kazanan DP'ye devretti. 
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1950 seçimleri ulusal gelişim sürecinde ve demokrasi tarihimizde 
önemli bir dönemeç oluşturur. Mustafa Kemal ATATÜRK'ün iki kez gi
rişimde bulunup sonuç alamadığı çok partili yönetime geçiş, bir an
lamda Büyük Türk Devriminin son ve önemli bir halkasını oluşturdu. 

Bu seçimlerde Türk Milleti, bütün yetkileri elinde tutan, devletle 
bütünleşmiş tek partiden, iktidarın kendi özgür iradesi ile bir başka si
yasal kuruluşa devrini amaçlayan, çok partili yönetime kansız ve kav
gasız geçme erdemini göstermiştir. 

Çok partili yönetime geçişin çabukluğunu, kısmen dünya koşulla
rında, kansız ve kavgasız oluşunu da Atatürkçü düşünceye sahip lider
lerin varlığında aramalıdır. Bu seçimlerde iktidarın kararlılığı muhale
fetin olgunluğu ile birleşerek olmazı olur yapmıştır. 

1950 seçimleri demokrasi tarihimizde yeni bir çağ açtı. Parlamento 
tarihi dönem dönem ayrılmasaydı, 1950 öncesi ve sonrası diye ayrılırdı. 

Parlamentonun yapısı ve etkinliği toplumun düzeyi ve gelişimi ile 
parallelik gösterir. Parlamento etkinliklerinin kamu oyundaki yankıları 
parlamento tarihi için vazgeçilmez kıymetli bir kaynak niteliğindedir. 

Sadece yönetim değişimi değil, zihniyet değişimini de beraberin
de getiren 1950 seçimlerinin öncesi ve sonrasındaki kamu oyunu yan
sıtan yazılı basına olabildiğince geniş yer ayırdık. 
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BASINDAKİ YANKILARI 

BAŞLARKEN (*) 

Nazar değmesin, seçim kampanyas ına o ldukça demokrat ik ve Avru
pai bir hava içinde giriyoruz. Muhalefet partisi başkani le iktidar partisi 
Başkanveki l i Ege seyahatine aynı trende başladılar. Birbirleri hakk ında 
iltifat cümleler i harcamaktan sakınmadıklarını da haber aldık. Yo lda 
kompar t ımandan kompart ımana misafirlik sahneleri geçmediyse , bunun 
sebebini biz muvazaa korkusundan ziyade sayın başkanlar ın d in lenme 
iht iyacına yoracağız. Ertesi günü erkenden çal ışmağa koyulacağını , bel
ki saatlerce kalabalık önünde uzun boylu konuşacağını hesaplayan tec
rübel i bir polit ikacı karşı partinin ileri gelen temsilci leriyle de olsa sohbet 
zevkini feda etmek gerektiğini iyi bilir. 

Halk Part is inden bir başka grup da Karadeniz bölges inde dolaşıyor. 
Grubu teşkil eden ateşli Halkçıların orada yalnız kalmıyacaklar ını tah
min ediyoruz. Seçim kampanyas ı biraz daha ısınsın, elbette muhal i f ler 
de yurdun her köşesinden seslerini duyurmağa çal ışacaklardır. Nutuklar 
söylenecek, cevaplar yetiştirilecek, ortalığı bir gürültü kavgası kaplaya
caktır. 

Kendimiz i a ldatmayal ım, demokrat ik ve Avrupai seçim kampanyas ı 
da kavgalı olur. Hücumlar, savunmalar ve karşı hücumlar bütün seç im 
müddet ince devam eder gider. Aynı trene binmeler, aynı lokanta salo
nunda yemek yemeler, hatta aynı kompart ımanda seyahat etmeler ikti
dar savaşının sertl iğinden bir nebze kaybett irmez. Biri başka iştir, öteki
si de başka. A partisi başkanı ile B partisi sözcüsünün dost geç inmeler i 
memleke t idaresi bakımından bu iki adamın birbir ine zıd inançlar taşı
mas ına ve bu uğurda çarpışmasına engel o lamaz. 

Dört yıllık bir sürtüşme devresi sonunda, demokras in in bu şeklî ta
rafını çok şükür az çok öğrenmişe benziyoruz. Ş imdi biraz da öze yak laş
mağa bakmalıy ız . 

Seç im kampanyas ı boyunca hararetli tartışmalar o lacak diyoruz. Bu 
tart ışmaları parti lerimiz acaba hangi ana fikirlere dayanarak yapacaklar 
dır? Bugüne kadar Demokrat Partinin asıl gayretleri, yu rdumuzda bir 
hürr iyet rejimi için gerekli şartları sağlamayı hedef tutuyordu: An ti de
mokrat ik kanunlar ı değiştirmek, Seçim Kanununu yeni lemek gibi. 

Demokras in in alfabesi dediğimiz bu şartları iktidar partisi ad ım ad ım 
kabul e tmek ve onları gerçekleştirmek lüzumunu duymuştur . Fakat iti
raf e tmek lazımdır ki, asıl fikir mücadelesi bu vasat üzer inde yapı lacak
tır. Bu it ibarla içine girdiğimiz seçim kampanyas ı devam ederken biz va-

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 29.1.1950-9149 
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tandaşlar Demokrat Partiden devlet idaresinin çeşitli kol larına dair fi'lî ve 

müsbet tasavvurlar bekliyoruz. 

Oyumuzu ona göre kullanacağız. 

Bu hususta Halk Partisi de açıkça durumunu belirtmelidir. Dört yıl
lık kördövüşü bu partiyi bir hayli sarsmıştır. Atatürk 'ün kurduğu pren
siplerden bir kısmı (bi lhassa devletçilik ve laiklik prensipleri ) iyice zede
lendiği için Halk Partisi kendi ideolojik bünyes ine bir çeki -düzen vermek 
zorundadır . A m a n sempatik olayım düşüncesi le softalara avans vermek, 
yahud da rey kaybetmek korkusile iktisadî pol i t ikada ileri geri boca lama
lara düşmek bir parti için sadece zaaf alâmetleridir. Yazık ki Halk Parti
si bu za'fı göstermiştir. 

Önümüzdek i seçim kampanyası , parti lerimizin bu bak ımdan da de
mokrat ik ve Avrupai bir hüviyet kazandıklarını bize gösterebi lecek mi? 
Bu sualin hâdiseler tarafından müspet bir şekilde cevablandır ı lması yü
rekten dileğimizdir, çünkü devamlı bir halk idaresini yu rdumuzda geliş
t irmek başka türlü mümkün olmayacaktır. 

Nadir NADİ 

ÇOK ŞÜKÜR (*) 

Evet, çok şükür seçim tasarısının birinci müzakeres in i Mecl is olduk
ça iyi bir anlayış havası içinde bitirdi. Ümidler imizin kır ı lmadığına, orta
lığı kara bulutlar kaplamadığ ına memnunuz . Evvelki günkü o turumun
da Sekizinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, diyebiliriz ki kendinden bekle
nen en büyük işi başardı, memleket ö lçüsünde, hattâ tarih ö lçüsünde bir 
vazife gördü. Bu başarının kazanı lmasında bütün Meclisle beraber Şem-
seddin Günal tay hükümetinin, hele onun Başbakan Yardımcıs ı Nihad 
Erim' in harcadığı müspet gayretleri inkâr edemeyiz . Bir s is temden bir 
başkas ına bir ad ımda geçivermek kolay sanı lmasın. Bu uğurda hesapsız 
engelleri yenmek, aşılmaz mukavemet ler i devirmek, zihniyetleri baş aşa
ğı değişt irmek gerektir. Her ne kadar dört yıllık tecrübeler bugünkü mer
haleye bizi ulaşt ırmakta büyük rol oynadıysa da, son tasarı konuşmala
rını hayırl ı bir neticeye bağ lamak hususunda, Nihat' ın zeki ve bilgili mü
dahaleler i birinci derecede tesirli o lmuştur. Hislerin kabardığı , sinirlerin 
gerildiği, ihtirasların alevlendiği bir toplantıda herhangi yanl ış bir adım, 
bütün tahminler i altüst edebilir, durumu belki de tersine çevirebil irdi. 
Onun için sayın Şemseddin Günaltay' ı ve hükümet sözcüsü Nihat Erim'i 
cesaretl i çal ışmalarından ötürü burada tebrik etmek istiyoruz. 

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 12.2.1950-9163 
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Gerçi el imizdeki seçim kanununun kusursuz bir eser o lduğunu iddi

aya kalkışacak değiliz. Haftaya ikinci müzakeresi yapı ldığı z aman bütün 

pürüzler in tılsımlı bir elle düzelt i lmesini de beklemiyoruz. Fakat yaşadı 

ğımız şartları gözönünde tutarak, seçim konusunda bugün ileriye doğru 

kuvvetl i bir adım atıldığına inanıyoruz. 

Bir ileri kanundan beklediğimiz müspet verimi elde edebi lmek, artık 

o kanunu tatbik edeceklerin gayretile halkımızın uyanıkl ığ ına bağlıdır. 

Bil indiği gibi her yaşayan müessesenin kendine uygun bir ahlâkı var

dır. Aile o lmayan yerde aile ahlâkı aranmayacağı gibi, aile ahlâkına say

gı göstermeyen cemiyetlerde de ailenin zayıflayacağı ve giderek yıkı lacağı 

şüphesizdir . Seçim müesseses inde durum aynıdır. 

Biz seçim ahlâkını yurdumuzda hem kurmak, hem de korumak ihti

yacındayız . Bu itibarla herşeyi kanundan bekleyemeyiz . Ferd olarak, par

tili veya partisiz vatandaş olarak, nihayet siyasî şuuruna sahib bir top

luluk olarak demokrat ik seçim müessesesini bu memleket te işler bir ha

le get i rmek zorundayız. Aynı müesseseyi bizden önce ben imsemiş mil let

leri birbirleri le kıyasladığımız zaman arada farklar görüyoruz. Bunlardan 

bir k ısmında seçim işleri özlenen mükemmel l ik le yürütülemiyorsa, bu, 

daha ziyade halkın olgunluk seviyesile ilgili bir noksandır . Halk, eğer 

hakkını aramasını bilen, tok gözlü ve tok sözlü merdlerden yana zengin

se, orada millî iradeyi doğru olarak tespit etmek m ü m k ü n olabi lmekte

dir. Seç im işinde vazife alan kimselerin iyi çal ışabi lmesi de büyük ölçü

de halkın o lgunluğuna bağlıdır. Aksi takdirde, en sağlam, en pürüzsüz 

kanunlar da ortaya sürülse, ne seçimden, ne de demokras iden bir fayda 

umulabi l ir . 

Halkımız ın ağırbaşlıl ığı ve siyasi olgunluğu bugün dünyaca bi l inen 

bir gerçektir. Zaten dört yıl gibi bir zamanda bu kadar uzun bir merha le 

aşabi lmemiz i de biz herşeyden önce milletimizin güzel meziyet ler ine 

borç luyuz. 

Daha iyiye ve daha ileriye doğru hızla yürüyebi lmek için bütün im

kânlar ın el imizde o lduğunu göğsümüzü gere gere iftiharla söyleyebil ir iz. 

Yalnız dar zümre menfaatleri le mücadele, küçük ihtiraslarla mücade le , 

geril ik ve irticala mücadele hususunda bir an yılgınlık göstermemel i , boş 

bu lunup kendimizi koyu vermemeliyiz . İyi ist idadların hepsi bizde mev-

cud. Elverir ki kötü geleneklerimizi birer birer si lkel im, ruhumuzu ve 

yu rdumuzu günden güne daha bol ışığa kavuştural ım. 

Nadir NADİ 
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İKTİDARIN M E Ş R U VE GAYRİMEŞRU İMTİYAZLARI (*) 

Seçimler in arifesindeyiz! Bütçe, Mecl isten çıktıktan sonra, öyle zan

nediyoruz ki, tekrar seçi lmek kaygusuyla, mücade leye atı lacak olan Mil

letvekil lerini, artık Mecliste tutmak mümkün olmayacağı için, Kamutay 

fiilen iş göremez hale gelecektir. 

1946'nın, 21 Temmuzundan beri, her gün yeni seçimleri isteyen biz

ler buna ka f i y en muarız olmadığımızı ifade ettikten sonra, tek bir nokta

ya da temas etmekten vazgeçemeyeceğiz. . . 

Biz, Büyük Millet Mecl isinin terkibi ile, memleket in siyasî kanaat ba

k ımından terkibi birbirine uygun değildir, bu itibarla seçimin yen i l enme

si lâzımdır, dediğimiz sıralarda, iktidar partisinin erkânı: 

- "Artık müteaddit partili bir rejime girdik, her ne pahas ına o lursa ol

sun, devreleri tam olarak bit irmek icap eder. Ne bir gün eksik ve ne bir 

gün fazla..." diyorlar, ve hatta üstelik, "Dönemler i tam olarak idrâk etme

liyiz ki, bundan sonra seçimleri kaybedenlerde seçimleri yen i l emek ihti

rasını k ırbaçlamış olmayal ım.. . " diye, işi bir de psikolojik esaslara raptet

meğe çalışıyorlardı... Bir taraftan bu münakaşalar devam ederken, diğer 

taraftan da, Meclisin içinde, tekrar seçilip, seç i lmeyeceğinden emin olma

yan bazı çürük Milletvekilleri de, işe latife kılıklı bir ciddiyet katarak: 

- "Bu böyle olmaz, Meclisi bir sene daha temdit etmek lâz ımdır" bu

yur uyorlardı. . . 

Şu izahatı, hükümet in, prensip diye ortaya attığı, mesele lerde dahi, 

nasıl zayıf ve nasıl sözüne inanılmaz o lduğunu ispat için yaz ıyoruz. 

Sayın Nihat Erim, iktidarda olmanın bazı imtiyazları vardır, demişti . . 

Evet, muhtaç vatandaşa, muhalefet ekmek temin edemez, fakat, iktidar 

temin edebilir, muhalefet devletin bütçesine el uzatamaz, halbuki iktidar 

partisi Halkevleri yoluyla alenen devletin kasasına elini uzatmaktadır . 

Muhalefet , bankacı l ık yapamaz , halbuki iktidarın el inde, memleket in 

ekonomik hayatı üzerinde müessir olan bir banka vardır. İktidar, eşrafa, 

ağalara, yani köşebaşlar ında oturanlara maddî ve manev i menfaatler 

sağlayabil ir ve o yoldan, onlara bağlı insanların reylerini toplayabil ir, 

muhale fet te bu imkân yoktur.. . İktidarın elinde, idare cihazı, j andarma, 

polis vardır. Muhalefette bu imkânlar yoktur.. . Ve nihayet, iktidar, seçi

ci Zafer Gazetesi : 13.2.1950-290 
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me istediği zaman, istediği mevs imde, devletin radyosundan, val i lerinin 

otomobi l ler inden, işletmelerin vasıtalarından, kooperatif ler yo luy la köy

lüye açı lan ziraî kredi lerden istifade ederek, girebilir, muhale fet bunlar ı 

yapamaz. . . Bunlar iktidarın imtiyazlarıdır. 

Fakat kabul etmek lâzımdır ki, iktidarın, bu saydığımız imtiyazları 

aras ında meşru olanları olduğu kadar, gayr imeşru olanlar da vardır. 

Devlet bütçes inden Halk Partisine verilen milyonu aşan tahsisat gayri-

meşrudur . İktisadî yollarla, kredi kooperatifleri vasıtasiyle, yapı lan bas

kılar gayr imeşrudur. Ve eğer, iktidar, seçimlerin zamanını tayin ederken 

düşünüyorsa ki : "Sandıklara ne kadar az rey atılırsa, bundan ben o ka

dar istifade ederim, çünkü vatandaşlar aleyhimdedir. Ve eğer iktidar dü

şünüyorsa ki, kış mevsiminde, Şark'ta, partiler seçimi murakaba ede

mezler , onların köyden köye gidecek vasıtaları yoktur. Yollar karlarla ka

palıdır. İ lah..." Aç ıkça söyleyel im ki bu imtiyazı bu yo lda kul lanmak da 

gayr imeşrudur. 

Biz, seçimlerin yeni lenmesini , genel oya dayanan bir seçim yapabi l 

mek için istiyoruz. Kışın, uyuşturduğu ve uzun ihmal yı l larının, kabil i 

sükna bir halden çıkardığı yurt bölgelerinin, mahrumiye t inden istifade 

ederek, oradan gelecek aleyhdeki reyleri yok etmek için, seçimleri , mü

nakale imkânlar ının temin edilemeyeceği bir zamanda yapmak, bir de

mokras i oyunu ve tabiyesi olur ama, bayağı ve aşağıl ık bir oyun olur. 

Bu mülâhazalar ı seçimlerin 23 N i sanda yapı lacağından bahsedi ldiğ i

ni duyduğumuz için yazıyoruz. 23 Nisan'da, Şark vi lâyetlerimizin ve bil

hassa köylerin münakaleler i temin edilmiş değildir. Yollar kapalıdır, ça

murdur . Nehirler, çaylar taşmıştır, geçit vermez. Hele iktidar, bazı köp

rülerin tahtalarını muhalif ler geçerken, kaldırtır ve parti müfett iş inin 

bindiği vali arabası geçerken, düşerse, o zaman bu ahval ve şartlar için 

seçimleri yapmak hiç mümkün olmaz, Demokrat Parti ne düşünür bil

m e m ama, memleket in üçte biri, bu suretle rey hakkından m a h r u m edi

lirse, bunun karşıs ında tevekkül ile de susulmayacağı muhakkakt ır . . . İk

tidar partisi, bize, "Hani, derhal seçimleri ist iyordunuz!" demesin. . . Ayn ı 

fikirde ısrar edi3^oruz. Ricamız, memlekette dürüst ve temiz bir seç im ya

pabi lmek için, bu mücadeleye, Nisan sonu yerine, Haziran baş ında veya 

Mayıs sonunda atılabilmektir... Memleket in büyük bir bölgesinin rahat 

rey verebi lmesi için, miadından evvel tatil edilen Mecl is için seçimleri bir 

ay gecikt irmek, iktidar partisi için fazla bir fedakârlık o lmasa gerektir. 

Cihad B A B A N 
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BEKLEDİĞİMİZ HAREKET (*) 

Demokras i mücadeles inde, dört senelik sarsı lmaz gayret ler imizin 
mükâfat ı olarak ilk büyük zaferi kazanmış bulunuyoruz . Bu, yeni seçim 
kanunudur . Tamamen istediğimiz gibi o lmamas ına ve kötüye kullanıl
maya elverişli kayıt lardan kurtarı lmış bu lunmamas ına rağmen buna ar
tık bir seçim kanunu demek mümkündür . Bilhassa, yüksek seç im kuru
luna takı lmak istenen kösteklerin kaldırı lması yo lunda hükümet sözcü
sünün son dakikada gösterdiği iyi niyet takdire değer. Ş imdi bunun tat
bikatta devamını di lemekten başka yapı lacak bir şey kalmıyor demektir . 

Ne kadar tekrar etsek yerindedir. Kanun serbest seçim binasının za
rurî temelidir. Kendisi değildir. Vatandaşlar bu binanın mimar ı ve işçisi 
olacaklardır. Buna fazlasile muktedir ler. Yeter ki, el lerindeki malzemeyi , 
yani samimî kanaat ve isteklerinin ifadesi olacak oy pusulasını korku
suz, tereddütsüz ve serbest olarak kullanabilsinler. Bu ise, yalnız sandık 
baş ında bir an için değil, ondan evvel ve ondan sonra da korkusuz, hür 
olabi lmeler ine ve yine korkusuz ve hür kalmalar ına bağlıdır. 

Yeni seçim kanunu sandık başı hürriyetini temin etmiştir. Tasnif, hi
le ve tertiplerini, mazbata oyunlarını önleyecek, itirazları neticesiz bırak
mayacak hükümler i vardır. Fakat, Halk Partili olanlar da, o lmayanlar gi
bi kabul edeceklerdir ki idarî baskıyı, ürkütme usullerini, "sonra ne olur? 
korkusunu ortadan kaldıracak bir kuvveti yoktur. Bu, ancak idarenin iyi 
niyetiyle başarı lacak ve kanunu tamamlayacak bir tatbikat meselesidir . 

Muhal i f vatandaş, muhal i f o lduğu için şu veya bu bahane ile karakol
lara sürüklenmeyeceğ inden, sertliklere maruz ka lmayacağ ından, iktisadî 
işlerinde husumete uğramayacağından, kredilerinin kes i lmeyeceğ inden, 
devletten diğer vatandaşlarla müsavi derecede beklemek hakkını haiz ol
duğu hizmet lerden mahrum edi lmeyeceğinden emin olmalıdır. Yalnız na
zari olarak değil, fiilî olarak da duymal ı ve bilmelidir ki, hükümet in lehin
de veya a leyhinde rey vermiş olması, lehinde veya aleyhinde propaganda
da bu lunmas ı hususi durumu üzerinde asla müessir o lmayacak, vatan
daşlık haklarını ne azaltmak, ne çoğaltmak neticesini vermeyecekt ir . Ve 
bunun böyle o lduğunu hükümet in her an tekrar etmesi, val i lere, kayma
kamlara, bucak müdürler ine, polis ve j andarma teşkilatına, belediyelere, 
köy muhtar lar ına, bankalara, kredi ve satış kooperati f lerine göndereceği 
tal imatla bunu açıkça belirtmesi, aksine asla tahammül göster i lmeyece
ğini ifade eylemesi icap eder. Radyoların da bunu mütemad iyen tekrar
lamalar ı şarttır. 

(*) Yeni Asır Gazetesi : 13.2.1950 - 14049 
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Bil iyoruz ki: Bu esasen kanun icabıdır, böyle tal imat ve teminata ih

tiyaç yoktur diyecek olanlar bulunur. Fakat memleket te hürriyet ve siya

si emniyet havasını genişletecek olan sözlerin tekrarında ne mahzur ola

bil ir? Bu husus ki, tatbikatta, kanun icabı olan bu hakların parti z ihni-

yeti le "dağıt ı ldığına" ait misaller çoktur. Muhali f vatandaşlar ın toprak da

ğ ı t ımından faydalanmayacakları , kredi a lamayacaklar ı propagandalar ı 

aç ıkça yapı lmaktadır . İdare âmirleri, j andarma ve polis nazar ında, ban

kalarda, kredi müesseseler inde hâlâ Halk Partili vatandaşlar ın -bi lhassa 

kodamanlar ın- imtiyazlı bir mevkii vardır. İşte seçim üzer indeki manev î 

baskı havası , seçim kanununun tek başına dağıtamıyacağı , dağ ı tmadığ ı 

hava budur. 

Gerçi pek çok vatandaşlar, bu havaya rağmen, her iht imale kat lana

rak reylerini serbestçe kul lanmak ve memleket i C.H. P. kâbusundan kur

tarmak azmindedir ler. Ancak, bu azmin kolay kolay harekete geçemeye

ceği ücra yerler, ses duyurmak imkânına malik bu lunmayan köyler, hü

kümete karşı rey vermenin kendileri için kötü bir âkibet doğurabi leceğ in

den korkan vatandaşlar vardır. İşte bu manevî tazyik, bu korku havası

nın dağıt ı lması ancak iktidar partisinin göstereceği son bir iyi niyete bağ

lıdır. 

Eğer seçimin tam manasi le serbest olarak cereyan etmesi yalnız mu

halefetin değil, aynı zamanda iktidarın da dâvası ise, eğer Türkiye için bir 

hayat meselesi ve bir şeref meselesi olduğu müsavi olarak takdir edil iyor

sa, seçim devresi için iş başında bütün partilerin temsilci lerini içine alan 

tarafsız, daha doğrusu birbirini karşılıklı kontrol eden çok taraflı bir hü

kümet in bulunması ve bütün gayretlerini tamamile serbest, korku ve ür

küntü unsurlar ından temizlenmiş bir hava yaratmak noktası üzer inde 

toplaması elbet bir zarurettir. 

Bunu tahsisen Halk Partisine karşı bir it imatsızlık sayarak böyle bir 

tedbirden kaç ınmak ancak böyle bir itimatsızlığa hak verir. Biz samimî 

olarak iddia ederiz ki, iktidarda Demokrat Parti de olsa y ine aynı talep, 

aynı derecede kuvvetle doğru ve muhik olurdu ve olacaktır. Türkiye 'de 

serbest seçim geleneği kökleşinceye kadar bunun böyle yapı lması ve bu 

mevzu üzerinde, seçim devrelerinde partilerin işbirliği içinde hareket et

meler i lâzımdır. Hatta bu, bugün muhalefet mevki inde olan D.P. için bir 

teminat gibi görülüyorsa, yarın bu mevkie düşeceği kuvvet le muhteme l 

bu lunan Halk Partisi için de ileride başvurulacak bir emsal olacaktır. İs

tenirse, genel seçim devresi için buna bir kanun hükmü mahiyet i bile ve

rilebilir. 
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Şunu söyleyel im ki, böyle yapı lmasa bile, Türk milleti Halk Partisine 
karşı seçim zaferini kazanmak, kendi hâkimiyet ini ispat e tmek imkânla
rını son haddine kadar kullanacaktır. Amma, böyle yapı lmadığ ı takdirde, 
önümüzdek i dört senelik teşrii devrenin yine bazı şüpheler a l t ında kala
cağı muhakkakt ı r . Seçimde kazanacak taraf ister Halk Partisi, ister De
mokrat Parti o lsun, bu şüpheler memleket in faydasına olmaz. Va tandaş
lar her yerde sükûnet ve şuurla, hatta ayrı parti mensuplar ı bir arada 
toplanarak kardeşçe seçim mücadeleler ini yaparken, milletin demokras i 
yo lundaki o lgunluğunu ispat ediyorlar. 

İktidar Partisi, kendisinden beklenen iyi niyeti göstererek, bu millî ar
zuya uymalıdır . 

M. T U N C E R 

MİLLETİN ZAFERİ (*) 

Niçin saklayayım: Bu sabah gazetede Seçim Kanununun son müza
keresine ait haberleri okurken, gözlerim yaşardı , tatlı tatlı ağ ladım. Böy
le bir millî zafer gününü dünya gözüyle idrâk edebi ldiğim için ağladım. 
Bu partiye mensup kıymetli vatandaşlar ımın dar ve hasis pol i t ika ihti
raslarının üstüne, çok üstüne yükse lmek yo lunda belirttikleri o lgun 
kudret ve istidat karşısında sevinçle ağladım, göğsüm cidden iftiharla ka
bardı . 

Tar ih imizde büyük zaferler çoktur. Fakat 17 Şubat 1950 günü elde 
edilen zafer bunların en büyükler inden, en hayırl ı larından, en faydalıla
r ından biridir. Çünkü bu zaferi kendi içimizdeki ihtiras şeytanlarına, kö
tü siyaset an'anelerine karşı elde ettik, bu sayede emniyet deni len sihir
li kudret i hayat ımıza sokmak yo lunda ilk esaslı adımı attık. Bunu temel 
taşı y apmak suretiyle nice yüce binalar kurmak imkânı önümüzde açıl
mıştır. Milletin necat beratı olan seçim kanununa beraberce ve ittifakla 
beyaz rey vermek imkânını bulan iktidar partisi ve ana muhalefet parti
si, bu güzel hareketleriyle, menhus bir talihi en esaslı bir sahada yenmiş 
lerdir, mil let in istikbalinin yo lunu aydınlatmışlardır. 

Zaferimizin mânasını tahlil edel im: Garp milletleri a i les inde itibarlı 

bir âza diye karşı lanmak, müsav i muamele görmek ve oynamağa namzet 

o lduğumuz çok mühim rolleri oynamak için hakikî demokras i imtihanı

nı geç i rmemiz lâzımdı. Yoksa bu ailenin içinde bir sığıntı ve başbelâsı 

mevk i inde kalırdık. Halbuki başlıca muhalefet partisi ve müstaki l gaze-

(*) Vatan Gazetesi : 19.2.1950 -3140 
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teler, Türkiye 'de demokrasi bulunduğu hakkında insanlık huzurunda ra
hat bir v icdanla şahitlik etmek mevki ine ge lmedikçe, yalnız hükümet in 
sözüyle veya hürriyetin daima tehdide maruz o lunan muvakkat tecelli le
riyle k imse Türkiye 'de demokrasi o lduğuna inanmazdı . Halbuki dünya 
sahnes inde memleket in aleyhine şahitlik etmek çok acı bir şey o lmakla 
beraber yalancı şahitlik de edemezdik. 

Seç im Kanununun Halk ve Demokrat Partiler tarafından müşterek 
bir eser diye benimsenmesi pürüzlerin halli suretiyle gönül rızasıyle ka
bul edilmesi, bu birliğin de müstaki l gazeteler tarafından takdis o lunma
sı; Türkiye 'nin demokrasi sahasında çok mühim ve esaslı bir ad ım attı
ğını muhali f lerin ve müstakil lerin beraberce şahitlik etmesi demektir . Bu 
şahitl iğin ve ortaya konulan ve nizam ve istikrar vâdeden hayırlı manza
ranın haricî it ibarımızın üzerine çok mühim bir tesiri olacaktır. 

Seç im Kanunu mükemmel bir kanun değildir. Millet Partisi namına 
Osman Nuri Koni ve Hasan Dinçer tarafından ileri sürülen tenkid ve iti
razların çoğu haklıdır. Ne çare ki bir defa (mükemmel ) me fhumuna an
cak nazarî mantık âleminde tesadüf edilir ki o âlemin mükemmel l ik id
diası da aldatıcı ve yalancıdır. Hiç bir kanun mükemme l o lamaz. Sonra 
bir hamlede azamî neticeyi a lmak ve (ya hep, ya hiç!) formülünü gerçeğe 
çev irmek insanların elinde değildir. Uzlaşma zihniyetiyle or ta lama bir yol 
tutmaktan ve merhale merhale yürümeğe razı o lmaktan başka çare yok
tur. Kest i rme sanılan nefret ve ihtilâl yolları, en uzun, en neticesiz, en 
zahmet l i ve külfetli yollardır. 

Seçim Kanunumuz böyle kalmayacaktır, tecrübelerin net icesine göre 
değişecektir , bi lhassa 27 miktar ına kadar milletvekili ç ıkaran vi lâyetlerin 
bir tek seçim dairesi sayılması çok hatalıdır, buna ileride elbette çare 
aranacaktır . Fakat bu çare nisbi temsil değildir. Başbakan Şemset t in 
Günal tay 'm, siyasî hayat ında bir merhale teşkil eden güzel ve o lgun nut
kunda nisbî temsil hakkında ileri sürdüğü tenkidler tamamiy le haklı ve 
yer indedir . Mutlak hak esasına dayanan bu sistemin cazibesine kapı lan 
Lâtin memleketler i , hakka kavuşacak yerde istikrarsızlık ve anarşi kar
şıs ında kalmışlardır. Nazarî mantıktan ziyade amelî neticeye bakan Ang-
lo Saksonlar ın ekseriyet usulüne sarılmaları sebepsiz değildir. 

Bir Seçim Kanununun iki parti tarafından ben imsenmes i ve alkışlı 
bir bayram havası içinde kabul edilmesi; seçimlerin mut laka dürüst bir 
şeki lde cereyan edeceğine ve herkesin hakkına razı o lacağına mut lak bir 
delil diye karşı lanamaz. Gayeye varmak için daha pek çok yol a lmak ve 
zahmete kat lanmak lazım gelecektir. Bununla beraber bu ilk müh im 
adım, vazifeyi çok kolaylaştıracaktır. Buzlar çözülmüştür. Dün birbir ine 
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birer umacı ve düşman gözüyle bakan, birbirini âdeta boykot eden, ara
lar ında mesafe muhafaza eden, zahire bakarak uzaktan uzağa bir takım 
şeyler kuran ve arada lâf taşıyan curnalcı ruhlu kimseler in telkinine bel
ki de az çok kapılan parti liderleri; birbirini eski arkadaş, sevgili vatan
daş ve aynı şerefli ve mes'uliyetl i yolun birer yo lcusu gözüyle görmeğe 
alıştıktan, yüz yüze konuşmağa başladıktan sonra hal ledi lmeyecek dâva 
yoktur. O zaman demokrasinin ana şartı olan emniyet kurulur ve Türki
ye 'deki millî enerjileri birbirini imha etmek vaziyet inden kurtarmak, mu
vazi şekilde müşterek gayelere sevketmek imkânı hasıl olur. 

Elde edi len millî zaferde başrolleri oynayan İsmet İnönü'yü, Celâl Ba-
yar'ı, Şemsett in Günaltay' ı , doktor Adnan Adıvar' ı , profesör Nihat Erim'i, 
profesör Fuat Köprü lüyü , Adnan Menderes' i , Fevzi Lûtfi Karaosman' ı , 
doktor Behçet U z u , Nuri Özsan' ı ve birer birer adlarını saymak m ü m k ü n 
o lmayan diğer anlayışlı ve olgun vatandaşları candan tebrik eder ve atı
lan güzel adımın milletimize hayırlar getirmesini dileriz. 

Ahmet Emin Y A L M A N 

İSTEDİKLERİ CEVABI MİLLET VERECEKTİR. . . ( * ) 

Mevcut belirtilere göre, B.M. Meclisinin seçimleri yeni lemeğe karar 
vereceği günler hayli yaklaşmıştır . Sekizinci Meclisin sona ermek üzere 
olan tarihî rolü, bir bakıma, birinci B.M. Meclisini andırır. Birinci Mecl is, 
coşkun bir vatanseverl ik havası içinde, fakat daha ziyade muhafazakâr 
"tendance ' lar -temayüllerle" işe başlamışken, nasıl hâdiseler in seyrine 
tâbi olarak inkılâbın temelini atmışsa, bugünkü mecl is te, onun gibi öm
rünü ikmal etmiş bir devri -tek parti rejiminin son kalıntı larını- tasfiye 
ederek yaşamakta o lduğumuz intikal devrini arızasız t amamlamak mev
ki inde bulunuyor . 

Sekizinci Meclisin ömrü, bu işi başarmağa, yani kanunlar ın kanunu 

anayasaya aykırı belli başlı mevzuatı kanun küll iyatımızdan ç ıkarmağa 

yetecek midir; bunu bilmiyoruz. A m m a şunu müşahede etmekteyiz ki, şu 

dört yıllık çal ışma devresinde, çoğunluğun imtiyazlarını daha bir müddet-

cik olsun devam ettirmek kaygısile muhalefetten gelen her telkine şiddet

le mukavemet politikası, bütün o meşhur vurdum duymazl ığ ına rağmen, 

seçim kanunu gibi şifa verici bir ilâcı nihayet y ine muhalefet in el inden iç

mek mecburiyet inde kalmıştır. Bu kanunun daha önceki tâdil lerinde, ad

lî teminatı imkânsız kı lmak maksadi le binbir dereden su getirenler, iste

ri Yeni Asır Gazetesi: 28.2.1950-14069 
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miye istemiye bu yola girmişlerse, gerçekten yüreklere ferahlık verici bir 
merhaleye varışımızda muhalefetin halk efkârına dayanan uyandırıcı ve 
terbiye edici rolünün başlıca müessir olduğunu artık kimse inkâr edemez. 
Hakikat bu merkezde olduğu halde, güvenilir demokrat ik gelenekler kur
mayı hedef tutan bir mücadelede partili, partisiz vatandaşların müşterek 
hassasiyetleri le kazanılmış neticeleri doğrudan doğruya millete mal et
mekten daha isabetli bir düşünce olamayacağına inanmaktayız. 

Mamaf ih, C.H.P. dirijanlarının bariz hakikatleri teslim etmeler ine as
la imkân vermiyen alabildiğine mağrur ve dar bir görüş sahas ından ol
dukça anlayışlı bir rüyet sahasına girmek hususundaki yeni temayül le
rini -sebepleri ne olursa olsun- memnunlukla karş ı lamamak da elimiz
den gelmiyor. Ancak şunu ifade etmeliyiz ki, vatandaşlar ın C.H.P. de gör
mek istedikleri asıl değişme, bir modern hukuk devletinin yap ıs ına m ü 
essir olan temel mevzuat la birlikte çal ışma sisteminde, elle tutulur haki
katleri kavrayış ında ve hele halkla doğrudan doğruya münasebet le r inde 
kendini göstermelidir. Onun bir çok fedakârlıklara mütevakkı f olan bu 
merha leden geçme cesaretini göstermesini temenni edenler arasındayız. 
Zira memleket imizde demokrasi güneşinin ebediyete kadar payidar ola
bi lmesini , parti hayatımızda böyle bir tekâmülün mevcudiyet i le sıkı sıkı
ya ilgili görmekteyiz . 

Medenî dünya için güzel örneklerle dolu olan şu İngiliz seç imler inde, 
da ima medenî ve insanî ka lmağa muvaffak olan bir partizanlık anlayışı 
cent i lmence mücadelenin en küçük hadiselere sebebiyet ve rmeden cere
yanını m ü m k ü n kılmıştır. Seç imde muzaffer olan işçi partisinin lideri At-
lee, muhalefet in seçim mücadelesini şahıslarla prensipler ve doktrinler 
üzer inde toplanmış bulunması keyfiyetini överek muhalefete teşekkürle
rini bildirmiştir. Aynı zamanda B. Vinston Çörçil, seçimlerin halk hâki
miyet inden beklenen tam dürüstlük havası içinde cereyanından bahse
derken bütün Avrupa 'da bu çapta bir millî irade hürriyet inin hâk im ol
masını temenni etmiştir. Çörçil ' in bu sözleriyle bi lhassa zencire vurul
muş milletler manzarası veren Demir perde arkasındaki durumu işaret 
ettiği muhakkakt ır . 

Yepyeni bir hayata taze ümitlerle g irmeğe hazır lanan Türkiye, bu çe

şit baskı lar memleket i o lmaktan kurtulmak üzeredir. Tahminler imizde 

a ldanmazsak, seçimler, bize işte bu çapta bir medenî şeref kazandıracak

tır. Dünya basınında seçimlerimizden bahsedi l irken: "Nihayet Türkiye 'de 

serbest bir seçim yapılabilmiştir. Bu memleket Batı ile doğunun birleşti

ği köprü o lmakla iktifa etmiyerek hürriyet rejiminin hakikî mümessi l ler i 

aras ına katılmıştır." diyecekleri günü hasretle bekl iyoruz. Şimdi dünya 
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nazar ında haiz o lduğumuz şeref ve itibar mevkiinin o zaman on kat kuv

vet leneceğine inanmaktayız. Durum, bu objektif alt ında müta lâa edilince, 

önümüzdek i seçimler, garp medeniyet ine intibak kudret imiz in yeni bir 

delilini teşkil edecektir, denebilir. Bütün bu hakikatler yeni seç imlerde 

bambaşka bir propagandaya ihtiyaç olacağını da meydana koymaktadır . 

1946'ya kadar C.H.P. milletin kendisine minnettarl ık borçlari le bağlı 

o lduğunu iddia etmekteydi. Bu sebeple vatandaşlar ın en çok izt irabmı 

çektikleri sıkıntılar ve mahrumiyet lere sırtını çevirmekteydi . Oysa ki 

halk, iktidar partisinin yığınla demagoji yaparak inhisar alt ına a lmak is

tediği şereflerin asıl sahibi kendisi o lduğunu takdir e tmeyecek kadar şu

ur o lgunluğundan mahrum değildi. Vatanı asıl kurtaran, inkı lâbın yer

leşmesine şayanı hayret bir intibak kabiliyeti göstererek Büyük Atanın 

hiç bir ümidini boşa ç ıkarmayan sadece kendisi o lduğunu bi l iyordu. Bu 

sebeple varlığını mahşere kadar bir minnet borcu alt ında tutmak isteyen

lere, gerçek hürriyet güneşinin doğacağı bu günleri bekl iyerek taham

mülle mukabe le ediyordu. Şimdiden sonra bu kabi lden övünmeler in hiç 

yeri kalmamışt ır . Seçimlerde, iki büyük parti, eşit haklar ve şereflerle 

karşı laşacaklardır . Kısaca, üstünlük iddialarının mihrakını memleket in 

ka lk ınmas ına hizmet edecek programlar teşkil edecektir. Demokrat Par

ti sözcüleri , bu yol üzerindedirler. Yer yer yaptıkları konuşmalarda , şah

siyetle uğraşmağa lüzum görmeden prensip ve zihniyet mücade les i yapı

yorlar. Vatandaşa iyice duyurmak istiyorlar ki, Demokrat Parti mil let in 

reyile ikt idara gelirse, durum her halde bu günkünden farklı olacaktır. 

Beklenen iyilikleri herşeyden evvel millî iradeyle iktidara ge lmiş bir par

tinin kazanacağı güven sağlıyacaktır. 

Muhalefet i , ellerinden kaçırmak üzere oldukları mevki ve ikbal hırsı

nın infiallerile kabil olduğu kadar şamar lamak isteyenler diyorlar ki: 

"Demokrat Partinin asıl dâvaları ne oldu? Dört senedir devam ettikle

ri esassız propaganda vardı. Halk Partisi ve hükümet i halkın husumet i 

ne maruzdur . Memleket bu halk partisini sevmek şöyle dursun, ondan 

nefret ediyor. Eğer bu bir hakikat olsaydı, dört senedir bu ayrılık bir kat 

daha şiddet bulurdu." 

Bu muhakeme silsilesindeki acaipliğe diyecek yok... A m m a ne yapar

sanız yapınız, öteden beri bu şekilde konuşmayı âdet edinenleri değişti

remezsiniz . Çünkü onlar, çeşitli nimetler inden faydalandıkları bir iktida

ra veda etmek ihtimalinin sıtmasını çekiyorlar. Bir manevî buhran için

dedirler.. Böyle olmasaydı, Demokrat Partinin asıl dâvaları ne o lduğunu 

asıl onların bi lmesi iycap etmez miydi? Demokrat Parti, memleket in 
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u m u m î hayat ında köklü değişmeler istemiştir. Bu çapta değişmeler ise 

z aman zaman bahsettikleri, İsviçre veya İngiltere'nin hürriyet ikl imi 

memleket imize sokulmasına, bu iklimin bütün şartları r iyasız hazır lan

mas ına bağlıdır. 

Demokrat Parti, sırf bu yüzden, mücadeles ine hürriyet misaki le baş
lamıştır. 

Misak gerçekleşmiş midir? 

Bunu iddia etmeğe imkân yoktur. 

Misakın "yalnız seçimlere taalluk eden maddes i real izasyon (gerçek

leşme) safhasına g irmek üzere o lduğunu ummaktay ız . Fakat aynı dere

cede hayatî olan diğer maddeler askıdadır, bunlar ı tahakkuk ett irmeyi 

vaadetmişt ir . Bu vaadini tutacaktır. 

C.H.P. ile millet arasındaki ayrılığa gelince, bizzat itiraf ettikleri ayrı
lık artmış mı, eksi lmiş midir? Bırakalım bunun cevabını halk versin. . . 
M a d e m ki seçimlere gidiyoruz. Demokrat ik bir seçimin sürprizler kayna
ğı o lduğunu düşünmeler i ve artık ellerile konmuşças ına seçimi kazanma 
iht imal inin mazi o lduğunu hatır lamaları iktiza etmez mi? 

Biz bu anlayışı bekl iyoruz. Demokrat Parti sözcüleri de bunu anlat
mağa çalışıyorlar. 

Şevket B İLGİN 

SİYASÎ TAHRİKLER (*) 

Seçim kampanyas ın ın perde perde inkişaf arzettiği şu günlerde ; 
"U lus " gazetesi bir defa daha, Devlet Başkanı İsmet İnönü 'nün ismini ba
his mevzuu etmektedir. 

CHP sözcüsü olan bu muteber meslekdaşa göre, memleke t çevreler in
de dolaşan ve kendi teşkilâtlarıyle ve fikir arkadaşlarıy la t emas eden De
mokrat Partili ler ve bu partinin hatipleri seçimleri kendi ler inin kazanma
sı takdir inde dahi İsmet İnönü'nün Devlet Başkanl ığ ında bırakı lacağını 
halka söylemekte imişler. 

İsmet İnönü'nün bir insan olarak; devlet adamı olarak; bir asker ola

rak ve bütün bunlar la beraber uzun ve tarihî bir mazinin yaşatt ığ ı tecrü

beler in sahibi sıfatıyla ne değerde bir adam o lduğunu bu memleket te bil-

miyen yoktur. 

(*) Son Posta Gazetesi: 7.3.1950 - 1404 
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Onun; Lozan 'da ifa etmiş olduğu büyük hizmeti bir gazeteci olarak ta
kip eden ve o konferansta bu lunmuş olan yabancı lardan da bir çok ha
kikatler d inlemiş bir insan sıfatiyle, İnönü'nün gerçekten büyük bir 
adam o lduğuna inanırım ve bu inancımı bugün değil; ş imdiye kadar de
falarca kaydetmiş bulunuyorum. 

Binaenaleyh; o zata, devlet başkanlığı çok görülebi lecek sıfatlardan 
değildir. 

Fakat muteber "Ulus'Tın; bu münasebet le bir hataya düşmüş olaca
ğına da, mut lak surette kani im. Fikrimce; bir D.P. li insan; bugün C.H.P. 
sinin genel başkanı o lmakla beraber ancak uhdesindeki resmî sıfattan 
dolayı partisi içindeki vazifeyi ifa etmiyen Sayın İnönü'nün ne kendi adı
na ne de partisi namına; ulusun iddia ettiği şekilde lâfsi herhangi bir tâ
vizde bu lunamaz , bulunsa bile, böyle bir vade kimse inanmaz. 

Siyasî bir müessese olarak D.P.; ancak kendis inden olan ve kendi da
vasını güdenler le beraber olabilir. Sayın İnönü ise; bugün gayri faal bir 
C.H.P. lidir. Kaldı ki D.P. müessesesi ve onun baş ında bu lunan insanla
rın dahi böyle bir taahhüt altına girmelerine imkân yoktur. Çünkü , bu
nu yapabi lmeler i için, evvelâ kendi teşkilâtlarının fikrini yok lamalar ı ve 
bu yok lamanın bir izin isteme mahiyetini taşıması lâzım gelir. 

Böyle bir yok lama yapı lmamış o lduğuna göre; D.P. nin, kendi azası
na bu yolda konuşma iznini vermiş olması da varit görülemez. Farzı mu
hal olarak, o bunu yapsa bile, C.H.P. sinin vazifesi, a lâkadar olan vatan
daşları,' aksi iht imalden haberdar ve bu gibi vaatlerin tutulamayacağ ın ı 
bi ldirmektir . 

Mamaf ih muteber Ulus da bilir ki, ortaya attığı hâdise; bir vak ıa de
ğildir. Böyle bir şey, tamamiyle gayri vakidir. Fakat onun; böyle gayri va
ki bir şeyi, o lmuş gibi göstermesinin bir mânası vardır. O da, İnönü 'nün 
şahsiyet inden; önümüzdeki seçimler münasebet iy le D.P. nin; halk oyu
nu avl ıyabi lmek için, ist ianede bu lunduğuna işarettir ki, bu da, onun, 
kendis ine göre tasarladığı bir manevradır . Demek istediği de şu o lmak 
icabeder: 

Ey vatandaşlar ! D.P. bile seçimleri kazandığı takdirde Sayın İsmet 
İnönü'yü devlet başkanı olarak kabul etmek kararındadır. Onu, hâlen bu 
mevkide tutan iktidar partisine oy vermeyip te k ime vereceksiniz? 

Bilvesile ve tekrar tekrar işaret etmiş o lduğum gibi İnönü 'nün yüksek 
şahsiyet inin Devlet başkanl ığ ı mevki ine lâyık olup olmadığı münakaşa 
kabul etmez. Fakat münakaşaya yol açan Ulusun bu gibi tahrikleridir ki, 
yarın, o zat hakkında, arzuya değer o lmayan bir takım mübâhase lere ve
sile yaratabi l ir . Kanaat imce Devlet Başkanlığını; seçim kampanyas ın ın 
dış ında b ı rakmak; ihtiyar edilecek hareketlerin en isabetlisidir. Seç im 
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deni len büyük millet imtihanının harareti içinde bir takım hakikat ler in 
ortaya at ı lmasından hâsıl olabilecek çırpıntı lardan o mevki i s ıyânet et
men in en muvafık şekli, ancak bu olabilir. 

Sel im Ragıp E M E Ç 

MİLLÎ BİRLİK NE DEMEKTİR? (*) 

Siyasî ve içtimaî birçok mefhumlar vardır ki, muhtel i f ideoloji lere ve 
ona dayanan muhtel i f rejimlere göre siması değişir; her rejim, o me fhum
lara kendine göre bir mâna verir. İşte "millî birl ik" me fhumu da bunlar
dan biridir. İster komünist ister faşist olsun bütün totaliter rej imlerde 
"milli birl ik"ten anlaşılan mâna, yukarıdan gelen emrin bütün millet ta
raf ından harfi harfine tatbiki ve buna karşı en küçük bir itiraz nidasının 
bile yükse lememesid ir . Her türlü fikrî ve siyasî hürriyet lerden m a h r u m 
olan ve âdeta köleleştirilen halk, diktatörün ve onun icra vasıtalar ının 
emir ve iradeleri karşısında mecburî bir sükûta ve itaate mahkûmdur . İş
te totaliter rejimlerin "millî birl ik"ten anladıkları mâna budur. 

Demokrat ik rejimlerde, "millî birlik"in ifade ettiği mâna büsbütün baş
kadır: İnsanların insanlık hak ve hürriyetlerine sahip oldukları bu de
mokrat memleket lerde, siyasî, içtimaî, iktisadî bütün meselelerde her fert 
istediği gibi düşünür, istediği gibi yapabilir, istediği gibi tenkid edebilir. 
Millî hâkimiyeti tam ve hakikî bir surette temsil eden millet mecl is ler inde, 
muhtel i f programlara sahip muhteli f siyasî partiler, memlekete ait bütün 
meseleleri müzakere ve münakaşa ederler, karşılıklı tenkidlerde bulunur
lar, bazan, birbirine tamamiyle aykırı noktaî nazarları müdafaa ederler; 
nihayet, ekseriyetin kararı hâkim olur. Totaliter rejimlerin sessiz, müna-
kaşasız ve daima "oybir l iğ fne dayanan zahiri "birlik manzaralar ı ile mu
kayese edilecek olursa, demokrat milletlerin siyasî hayatı, gürültülü, pa
tırtılı, hattâ zaman zaman anarşik bir manzara gösterir. Acaba bu hal, de
mokrat ik rejimlerde millî birliğin zaafa uğradığını, fikirlerde ve ruhlarda 
bir teşevvüş hâkim olduğunu mu ifade etmektedir? İşte, totaliter sistem
lerin müdafaasına çalışanlar, bu mesele üzerinde uzun uzun durmuşlar 
ve demokras iye bilhassa bu noktadan şiddetli hücumlarda bulunmuşlar
dır. İlk bakışta bazı basit dimağlarda şüpheler uyandıracak mahiyette 
olan bu iddialar üzerinde bir lâhza duralım ve düşünel im. 

Memleket imizde tek parti sistemi yıkılıp çok partili hayat başladığı za
man , tek parti rejimini yaşatmak isteyenler ve onların müdafi leri , De
mokrat Partinin kuruluşunu millî birliğe zararlı görmüşler ve bu husus-

(*) Vatan Gazetesi: 16.3.1950-3160 
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ta sütun sütun yazılar yazmışlardı . Aradan geçen yıllar, onlar ın ne kadar 
haksız o lduğunu meydana çıkardı. Çünkü millî birlik, memleket in şeref 
ve haysiyet ine, istiklâline bir taarruz vâki o lduğu zaman, hürriyet ler ine 
sahip olan vatandaşlar ın, kendi serbest iradeleriyle tek bir gaye uğrunda 
bir leşmeleri demektir. İkinci dünya harbi esnasında, vatanlar ını kurtar
mak için çok ulvi bir ittihat manzarası gösteren İngilizler, par lamento la
r ında en geniş tenkid hürriyetini kul lanmaktan asla vazgeçmemiş lerd i . 
Halbuki A lmanya, muhakkak olarak felâket uçurumuna sürüklenirken 
bile, hiç bir taraftan hiç bir tenkid sesi yükselmemişt i . . . 

"Millî birl ik" hakikî mânasi le , demokrasinin kemaliyle hâk im olduğu 
ileri memleket lere mahsus bir şeydir. Çünkü bu memleket lerde, gerek ik
t idarda gerek muhalefette bulunan partiler, siyasî ahlâk kaideler ine ta-
mamiy le riayet ederler; memleket in yüksek menfaatini, aynı müşterek öl
çü ile, herşeyin üstünde tutarlar; dışardan gelebilecek her türlü tehlike
leri tek cephe ile karşılarlar. Moskova'nın birer kuklas ından başka birşey 
o lmayan komünist partilerini tabiî bundan istisna etmek icap eder; çün
kü bunlar ın tek gayesi millî birliği bozmak, millî bünyeyi y ıkmakt ır . İçti
maî bünyeler i , ruhî müdafaa kudretleri, ahlâkî karakterleri demokrat ik 
rejimi tatbika müsait olan milletlerde, beşeriyet için âdeta bir kanser ma
hiyet inde olan bu komünist cereyanının meydan a lmas ına imkân bulun
madığ ı her gün daha iyi görülmektedir . 

Bir memleket te "millî birlik"i bozacak en büyük tehlike, ikt idarda bu
lunan siyasî kuvvetin, millî iradenin serbest tecell isine karşı engel ler çı
karmasında, iktidarı her ne pahasına olursa olsun zorla el inde tutmak 
istemesindedir . Hele, bütün vatandaşlara karşı tam bir adaletle ve taraf
sızlıkla hareket etmesi icap eden idare makinesinin, iktidar partisini ye
r inde tutmak için bir tazyik vasıtası olarak kullanı lması, vatandaşlar ı 
muhal i f ve muvafık diye iki ayrı zümreye bölerek onlara karşı ayrı ayrı öl
çüler kul lanması , "millî birlik"i kökünden yıkabilir. Böyle büyük bir gaf
letten ve bunun kötü neticelerinden, istifade edecek olanlar, bir memle
keti iç inden y ıkmak için türlü fırsatlar arayan menfi kuvvetlerdir. Beşin
ci Koldur. Seçimlerin çok yaklaştığı şu günlerde, bütün dünyaca tecrübe 
edi lmiş olan bu basit hakikatleri bir defa daha tekrarlamayı çok lüzum
lu görüyoruz. Memlekette muhalefeti temsil eden tek kuvvet olan Demok
rat Parti, dört yıllık hayatında, "millî birlik"i yani milletin mânev i müda
faa kudret ini sadece muhafaza etmek değil hattâ artt ırmak hususunda 
çok büyük bir dikkat ve basiret göstermiştir. İktidarın da, yukar ıda kısa
ca işaret ettiğimiz meselelerde samimî bir hassasiyet göstererek herhan
gi bir gaflete düşmemesini , memleket in yüksek menfaatleri hesab ına te
menni ediyoruz. 

Fuad K Ö P R Ü L Ü 
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DEMOKRASİLERİN AHLÂKÎ ESASLARI (*) 

Garbı Avrupa ve Birleşik Amerika 'da gördüğümüz demokrat ik rejim
lerin sadece bir şekil ve kalıptan ibaret olmadığı, ve bunlar ın, millî bün
yenin siyasî o lgunluğuna bağlı ve ahlâkî esaslara müsteni t birer hüviyet 
taşıdığı, artık herkesçe anlaşı lmış bir hakikattir. Bugün hakikaten de
mokrat ik mahiyette anayasalara sahip nice memleket ler görüyoruz ki, 
millî bünyeler i henüz demokrasinin tam surette gerçekleşmesine imkân 
verecek bir olgunluk seviyesine erişemediği için, meselâ İngiltere'de, 
Amer ika 'da, İsviçre'de örneklerini gördüğümüz siyasî tekâmül manzara
sını göstermekten uzaktırlar. Memleket imizde uzun yıllar o ldukça de
mokrat ik bir ana teşkilât kanunu mevcut olduğu halde, bunun sadece 
bir gösterişten ibaret kalıp hakikatte diktatörlük rejiminin hâk im oldu
ğu, k imsenin meçhulü değildir. Ancak Demokrat Partinin kuru luşundan 
sonradır ki, bu köhne ve zararlı rejim sarsılmış ve hakikî bir demokras i 
ye doğru millî bir hamle başlamıştır. İktidarın mütemad i gaflet ve hatâ
ları yüzünden henüz memlekette siyasî hayat tamamiy le normal bir ma
hiyet a lamamakla beraber, milletimizin şu son dört yıl zarf ında her vesi
le ile izhar ettiği sarsı lmaz irade karşısında, serbest ve dürüst bir seç im
den sonra, tam mânasiyle demokrat ik bir hayata kavuşacağımız ı kuvvet
le ümit etmekteyiz. 

Demokras i , her şeyden evvel ahlâkî esaslara dayanan bir siyasî sis
temdir. Açıklık, samimîlik, dürüst lük gibi temellere dayanmadıkça , böy
le bir s istemin ciddî olarak kurulmasına imkân yoktur. Biz, Ang lo Sak-
son demokrasi ler i tarzında sağlam ve istikrarlı bir rejime kavuşabi lmek 
için, siyasî hayat ımızda daha şimdiden teiniz ve sağlam ananeler yarat
mak, oralarda hâkim olan siyasî ahlâk esaslarını benimsemek mecburi
yet indeyiz . Bu esaslar, Türk milletinin ruhunda yaşayan ahlâki prens ip
lere ve millî mizacımıza çok uygun olduğu cihetle, bu işi memleket imiz 
de muvaffakiyetle tatbik edebileceğimizi ummak, hiç de hayale kapı lmak 
sayı lamaz. Yeter ki memleket in münevver ve vatanperver insanları , siya
sî parti lerin idare teşkilâtlarında vazife alan kimseler, fikir ve ka lem sa
hipleri, bu lüzumu anlasınlar ve bu hususta kendi ler ine düşen mesul i 
yet hissesinin büyüklüğünü idrâk etsinler. Yoksa, siyasî ahlâk kaideleri
ne riayet edi lmeyen memleket lerde, manevî ve ruhî bir anarşi havası or
talığa hâkim olur; ve bunun yaratabileceği maddî anarşi, millî bünyey i 
iç inden yıkıp memleket i felâkete sürükleyebil ir. 

Demokrat ik rejimleri ayakta tutan siyasî ahlâk esasları çok basittir: 
Gerek partiler içinde, gerek muhtel i f partilerin karşılıklı münasebet ler in-

(*) Vatan Gazetesi: 17.3.1950-3161 
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de samimîl ik, dürüstlük, kanun ve nizamlara bağlılık prensipler inin da
ima gözönünde tutulması, "millî birl ik" ruhunun ve memleket menfaat i 
düşünces in in her şeyin üstünde kalması bunlar ın baş ında gelir. Vatan 
birliğini y ıkacak m e ş u m ideolojiler dışında kalan her türlü fikir ve içti
hat sahipleri, muhtel i f programlara malik muhtel i f partiler, demokrat ik 
rej imlerde karşılıklı bir anlayış ve müsamaha zihniyeti ile hareket e tmek 
mecburiyet indedir ler . 

Bizim bugünkü anormal siyasî hayatımızda, siyasî ahlâkın bu en ba
sit ve iptidaî kaidelerinin bile henüz tatbik edilemediğini derin bir teessür
le görüyoruz: Demokrat Partinin yıl lardan beri "partiler arasında karşılık
lı saygı" lüzumunu ileri sürmesine ve bunu samimiyetle tatbik etmesine 
mukabi l , maruz kaldığı türlü türlü hücumlar, isnatlar, iftiralar, bunun en 
açık bir misalidir. Kâh irtica propagandası, kâh komünist propagandası 
yapmak la i tham edilen, vatandaşlar arasına husumet hisleri yaymakla 
suçlandır ı lmağa çalışılan Demokrat Parti, bütün millet bilir ki, bu türlü 
isnat ve iftiraların üstündedir. Daha 1946 seçimlerini müteakip, memle
kette bir kardeş kavgasına mani olduğu ve ihtilâl havası estirmediği için 
Moskova radyosu tarafından "muvazaacıl ık"la i tham edilen Demokrat 
Parti, içeriden ve dışarıdan kendisine karşı kullanılan bu ahlâka aykırı si
lâhlara hiçbir zaman aynı mahiyette silahlarla mukabele etmek ihtiyacını 
duymamış ve işte bundan dolayıdır ki Türk milletinin sevgi ve güvenini 
kazanmıştır . Biz, iktidar partisinin de, gerek kendisine, gerek memlekete 
çok zararlı olacak bu eski usullerden artık tamamiyle ayrılmasını, ve si
yasî ahlâk kaidelerine samimeyetle riayet etmesini temenni ediyoruz. 

Demokrat ik rejimlerde, siyasî ahlâk kaidelerine riayet etmeyenler , sa
dece faşist ve komünist partileridir. Onlar için her türlü tezvir lerde, isnat 
ve iftiralarda bulunmak caizdir. Çünkü maksatları , memleket tek i her 
türlü manevî kıymetleri lekelemek, y ıkmak, kanun ve nizamları hiçe say
mak, ruhlarda ve dimağlarda bir anarşi yaratarak "millî bir l ik" ruhunu 
kald ırmak, kanlı kardeş kavgaları yaratarak memleket i kana bulamakt ır . 
Demagoj i , şantaj, küfürbazlık, tezvir ve iftira gibi en meş 'um ve sefil si
lâhlara müracaat eden bu gibi zümrelere karşı masum vatandaşlar ı ikaz 
etmek, her vatanperver in vazifesidir. Siyasî o lgunluğu, temkin ve vekarı, 
gizli ve kötü niyetleri derhal sezen aklıselimi, ve bi lhassa millî ahlâkının 
sağlamlığı sayesinde, Türk Milleti, bu türlü karanlık maksatl ı teşekkül
lerin, kin ve ihtiras zümreler inin zehirli propagandalar ına ş imdiye kadar 
hiçbir k ıymet vermediği gibi bundan sonra da vermiyecektir ; ve işte bun
dan dolayıdır ki memleket imize mukadder olan demokrat ik inkişafı tam 
bir huzur ve emniyet le beklemekte haklıyız. 

Fuad K Ö P R Ü L Ü 
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BİR M A Z L U M MİLLETE TAVSİYELER (*) 

Biz, önümüzdek i seçim günlerinin sonuna kadar mütemad iyen halk
la konuşacağız ve kendisine şunu tavsiye edeceğiz: 

Yalnız bir gün için, seçim günü için zulme mukavemet ediniz!.. . 

Biz im kanaat imize göre, bu memleket in kurtuluşu işte şu bir kaç ke
l ime içinde toplanmıştır. 

K ime karşı ve ne için mücadele ettiğimiz bellidir. Karş ımızda y ık ı lma
sını istediğimiz bir zümre tahakkümü vardır. Buna karşı halk manen ve 
müttehi t bir cephe hal inde birleşmiştir. Bunu yıkacak ve bu millet istik
balini fethedecektir. 

Bunlar malûm olduğuna göre, ortada kalan mesele, mücade ledek i 
usulün ve taktikin tayininden ibarettir. İşte biz de bu usul üzer inde du
ruyoruz. 

Senelerden beridir, muhalefet in başında bulunanlar bu işin tahakku
ku için iyi bir seçim kanunu lazımdır mevcut anti demokrat ik kanunla
rın kaldır ı lması lâzımdır deyip durmuştur. Bizce en hatalı tavsiye de bu 
o lmuştur . Bununla bir netice al ınamayacaktır. Çünkü kabahat kanun
lardan evvel onları ç iğneyen veya kanun diye türlü menfaat kombinezon
ları ortaya koyan zihniyettedir. Kanunları değişt irmek değil, fakat bu zih
niyeti y ıkmak icabetmektedir. 

Kaldı ki bugün seçim kanunu diye ortaya koyduklar ı ve yeni l ik diye 
bize yut turmağa çalıştıkları nesne de meydandadır . Anti demokrat ik 
mevzuat keza olduğu gibi ve hattâ daha da ağırlaştırarak mevcudiyet le 
rini muhafaza etmektedirler. 

Ş imdi gelin de bu kanunlar karşısında, bu zihniyetler devam ederken 
memleket te dürüst seçim yapı lacağına veya bu seçim sonunda halkın 
muzaffer ç ıkacağına inanın. 

Ortaya kanun koymuşlardır , buna ancak halkın itaat etmesini isti
yorlar. Halbuki kendileri herhalde bunun fevkinde bulunacaklardır . Üs
telik de birisi çıkar onlara bu fiillerini ihtar ederse, asıl suçlu bu ihtar 
eden olur. 

Görülüyor ki, bu zavallı halk fasit ve tehlikeli bir oyun, bir çenber 
içindedir. Bu oyun içinde değil salim bir ist ikamet bularak millî i radenin 
tahakkukunu sağlamak, daha çok şaşkına dönerek tamamen tesl im ol
maktan başka iş kalmıyor; bu fasit çenber kır ı lmadıkça kurtuluş çaresi 
yoktur. 

(*) Kudret Gazetesi: 22 Mart 1950 - 779 
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Vatandaşlar la beraber düşünel im: Bu çenberi nasıl k ıracağız? Hangi 

yo ldan g iderken hasmımızı , hak, kanun, insanlık tanımayan hasmımız ı 

yeneceğ iz? 

Karşıdaki ler in niyetine it imat mı?As lâ ! . Maslahatı z amana terk et

mek mi? Bunun da sonu gelmez! 

Öyle ise vatandaşlar, bütün bu yollar kapalı ise, gayret ancak dayıya 

düşüyor . Kurtulmanın tek çaresi halkın bizzat kendi şuur ve kuvvet ine 

istinat etmesidir . 

Yegâne teminat budur. Halk aklını başına toplayacak ve kendi kendi
ne diyecektir ki; "ben yıllardır bir facianın zebunuyum. Benden o lmasına 
imkân o lmayan kuvvetlere mahûkûmum. Bu kuvvetlerini eziyor. Hürri
yetsizlik ve sefalet bunlardan doğmuştur. Bunlar her türlü çareye baş vu
rarak sırt ımda oturuyor ve bu hürriyetsizliği bu sefaleti devam ettiriyor
lar. Bunun sonu ne olacaktır. Merhamet di lenmekle, hüsnü niyet talep et
mekle bu iş halledilmez. Onların fikirlerine de, sözlerine de itimat edile
meyeceğini bin bir hâdise ortaya koydu. Bu halde, bu kadar acıdan ve tec
rübeden sonra tek iş, benim şahlanmam ve hasmım olanların tâ beynine 
bir yumruk vurmamdır . Fakat lüzum yoktur. Yapı lacak iş böyle bir niye
ti ihsas ederek bütün tayakkuzumla beklememdir. Bu niyetimi bütün ha
rekât ımda gösterirsem, hasmım her zaman benden zayıf du rumda kala
cak ve benim azmim ve tehdidim onu y ıkmağa kâfi gelecektir!... 

Türk halkı seçim günü gelip çattığı şu zamanda, eğer bundan başka 
tür lüsünü düşünürse kendi ipini bir daha kendi eliyle çekmiş olur. Bu
güne kadar başına ne gelmişse, zaten kendi uysallığı ve hakkını araya-
mamas ı yüzünden gelmiştir. Biran üzerindeki miskinliği silkip atama
mıştır. Bu hal karşısında da zalimler onun dal ına bindikçe binmişler ve 
nihayet bu hale getirmişlerdir. 

Eğer Türk halkı hiç değilse 1946'da kendinden beklenen azmi göster

miş olsaydı, daha bundan dört yıl evvel memleketteki t ahakküm yıkıla

caktı. Fakat bu azmi gösteremedi. Bir Arslan Köy çıktı ve sandığını yal

nız o aradı. Diğer her taraf, her kademe seçimlerde önlerine konan acı so

ğanı el lerinde soyanlarla kendilerinin üzerine yürüyenler in zoru alt ında 

yemeğe mecbur kaldılar. 

Ne kadar esefli manzaradır . İşte bir halk da bu kadar zebun olur!... 

İşte kitle de bu kadar zu lme karşı kanıksar. 

Bu sabrı ve bu mutavaat ı tarihte ancak Nabokodonozor 'un kırbacı al

t ında Babil esaretine götürülen Beni İsrail göstermiştir . İkinci misal de 

asr ımızda Anadolu toprağındaki seçimlerde görülüyor. 
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Şu hal karşıs ında insanın âdeta biraz da ümitsizl iğe düşeceği geliyor. 
Acaba bu millet o millet değil midir ki, yedi iklimi ve dört bucağı asırlar
ca fetih ve idare etmiştir. Ne oldu da, bugün bir avuç bedhah ına karşı bu 
meskenet durumuna düştü? Bu millette celâdet namına bir şey ka lmadı 
mı? 

Bir müverr ih belki şu durum karşısında hayrete düşüp ağlayabil ir . 

Ağ laya ağlaya da bu millete şu tavsiyede bulunur: 

Ey mazis i büyük, fakat bugün reaksiyon kabil iyetini kaybetmiş mil
let! Sen kendi kendine acımıyor musun? Bir avuç adamın el inde ezi lmiş 
ka lmak sana ayıp gelmiyor mu? Kalk, silkin!... Hasmın senden o kadar 
zayıftır ki bir k ımı ldanman bile onu tuz buz e tmeğe kâfidir. Bir günlük 
azmin ile, müstakbel hayatının, alacağı şekli kendi a r zum gibi tayin et
mek istiyorsan, zu lme karşı mukavemet et; zu lmü yapana bende seni 
ezecek kuvvet vardır demesini bil!.. Bunu diyebildiğin gün felâketin sona 
erecektir. 

Nureddin A R D I Ç O Ğ L U 

BİRBİRİMİZE İNANABİLMELİYİZ (*) 

Londra 'da bu lunduğum sırada çok mesut bir gün geçirmişt im. Bu
nun sebebi, tayyare ile gelen bir İstanbul gazetesinde okuduğum bir müj 
deydi. Gazetenin Ankara 'dan alıp neşrettiği müjdeye bakı l ırsa gelecek 
u m u m î seçimi yapmak üzere memleket imizde bir koal isyon kabinesi ku
rulması karar laşmış, hattâ iktidar partisi hariçte ve dahi lde Türk demok
rasisinin samimiyet i ve sağlamlığı hakkında tam bir güven yara tmak 
maksadi le bu kabinede İçişleri ve Adalet Bakanlıklarını Demokrat Parti
ye teklif etmiş, İçişlerine Demokrat Parti Meclis Grup Reisi Fuat Hulusi 
Demirel l i , Adl iyeye de Nuri Özsan namzetmiş. . . 

Tesadüfe bakın ki o gün Londra basın ataşemiz Nejat Sönmez ' in Ah

met Şükrü Esmer şerefine tertip ettiği geniş bir davet vardı . Bu vesi le ile 

İngiliz, Amerikal ı ve diğer memleket lere mensup Ajans, gazete, radyo 

temsilci leri geniş ölçüde Londra Halkevi b inasında bir araya gelmişti . 

Profesör Toynbee gibi ilim adamları da davetli lerin arasındaydı . Gazetede 

okuduğum haberi bu davette önüme gelene tekrarladım. Herkes bunu 

bir siyasî mucize, Türk milletinin o lgunluğuna yüksek bir delil, Türki-

(*) Vatan Gazetesi: 22.3.1950 -3172 
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ye 'deki sağ lam millî ruhun ve istikrarlı istidatların dikkate lâyık bir be
lirtisi diye karşıladı. Siyasî ihtiras yüzünden dağınık bir hale gelen İngil
tere'ye ve aynı yüzden yo lunu şaşıran diğer milletlere Türkiye 'n in bu sa
hada örnek ve rehber olacağını söyleyenler çok oldu. 

Bahsett iğ im gazeteyi okuduktan sonra A lmanya, Belçika, Fransa ve 
İr landa'da dolaşt ım. On günden fazla bir zaman başka gazete gö rmed im 
ve bize dair hiç bir yeni haber duymadım. Bu sayede tatlı rüyam on gün
den fazla devam etti. Buna dayanarak, memleket in istikbali hakk ında ne 
güzel hayaller kurdum! 

Memlekete geri gelince, umduğum ahenk ve feragat havas ına tesadüf 
edemed im ve epeyce hayâl sukutuna uğradım. Hiç şüphe yok ki memle
kette mese la geçen seneye kıyas kabul eder bir gerginlik ve husumet kal
mamışt ır , fakat önümüzdeki millî vazifenin kutsîliği ve tarihi mânas ı he
nüz parti mensuplar ını saramamıştır , vatandaşlar henüz birbirlerinin 
dürüst lüğüne inanmıyorlar. Halk Partisi mensuplar ı aras ında muhali f le
rin haklar ına razı o lmayacaklar ı ve en küçük bir vesile ile haksız yere 
yaygara ve gürültü koparacakları hakkında iddialar ve endişeler var. De
mokrat lar ın; en başta gelen liderlerinin lisansile ileri sürdükler i düşün
celer, geçen seçimlerde veri len sözler tutulmadığ ına göre bu defaki sözle
re it imat etmek için müspet eserlerini beklemek lazım geleceği, iktidarın 
türlü türlü fesat tertipleri düşündüğü, bu arada seçim günler inde sun'î 
bir kâğıt buhranı yaratarak neşriyat imkânlarını ve benzin buhrani le de 
Demokrat lar ın hareket kabiliyetini baltalıyacağı, t ahakküm yapacağı , 
para ile rey satın alacağı zeminindedir . 

Millet Partisi, her iki partiye karşı yayl ım ateşine devam ederek, yurt-
da bir it imatsızl ık ve kin havası yaratmakta inat ediyor. Fazla olarak, 
Hikmet Bayur: "Askerî ayaklanmalardan ve buna benzer hâdise lerden 
Al lah bu memleket i masun etsin. Ben memleket te korkunç bir istikbal 
görüyorum. " gibi gayet garip ve çirkin sözler de sarfetmiştir. 

Türkiye 'nin 1946'dan beri aldığı yol, yıl larla değil, nesil lerle ö lçülme
lidir. Tek partiye mahsus gaflet uykusunun mahmur luğu içinde geçen 
1946 seçimler inden sonra her vatandaş yeni dersler öğrenmiş ve yeni bir 
görüş tarzına varmıştır. Bizzat iktidar partisinin bünyesi içten içe epeyce 
değ işmiş , parti ister istemez ölçülerini ve kıymet telâkkilerini tadile uğ
ratmış, iktidarı gayri meşru surette işgal e tmek isnatlarının ıstırabını, 
kasvetini , felç yaratan tesirlerini yıl larca duymuştur . Artık şu iddiada 
bu lunmak caizdir ki 1946 ruhu Türkiye için çok şükür ö lmüştür . Kurun
tuya kapıl ıp bunu göremeyenler in millete ve kendi kendi ler ine saygı ve 
güvenler inin tam olmadığ ına hükmetmek caizdir. 
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Evet, önümüzde bir mücadele devri vardır. Partiler birbiri le çarpışa

caktır, halkı ikna ederek kendilerine taraftar top lamağa uğraşacaklardır . 

Ayr ı ayrı partilerin içinde de fertler ve gruplar, kendi hesaplar ına müca

deleye girişeceklerdir. Bunların hepsi zaruridir, normaldir . Şu kadar var 

ki Türk milleti gelecek seçimler için bu mücadele ler i millî gayelerin çer

çevesi içine a lmağa ve bir karşılıklı güven ve sevgi havası yaratmağa, be

kası ve saadeti namına mecburdur. Bugünkü perişan dünyada bir taraf

tan istikrarlı bir n izama ve türlü türlü tehlikelere karşı ko runma imkân

larına muhtacız , diğer taraftan da karşımızda rüyalara s ığmıyacak kadar 

parlak fırsatlar vardır. Bir milletin hayatındaki böyle ebedî gayeler, filân 

ve falan fâni şahsın veya zümrenin bir günlük nüfuz ihtirasına feda edi

lemez. İstikbaline ve mukadderat ına nice felâketli tecrübeler in yaratt ığı 

şuur la ve seziş kudreti le bakan Türk milleti, buna elbette meydan vermi-

yecek, razı o lmayacak, politika sahalarında vazife ve mes 'u l i y e t^ l an ev

lâdının yüz yüze konuşmalar ını ve millî ihtiyaçlara müşterek tedbir ara

malar ını isteyecektir. 

Gelecek seçimleri Türkiye için yeni bir istikbalin, yeni bir itilâ devri

nin temeli yapmak emeli o kadar mühim ve o kadar mukaddes bir şey

dir ki ben, bunu idrâk bakımından millete tam kredi aç ı lmasında ısrar 

ed iyorum ve seyahatten dönüşte uğradığım hayâl sukutuna rağmen dü

rüst bir seç imden ve millî bir işbirliğinden ümidimi kesmiyorum. 

Seçimlerde yarış, mücadele , rekabet meşrudur, zaruridir ve faydalı

dır. Fakat bu defaki seçimlerin mahiyetine göre yarışı birbirini kötülemek 

değil, millete hizmet ve feragat ist ikametinde yapmak; siyasî parti ler için 

bir fedakârlık değil, bir kazanç vasıtasıdır. Meselâ Türkiye 'deki ilk haki

kî seçim hakkında memlekette ve insanlık huzurunda tam bir it imat 

uyand ı rmak için İçişlerini ve Adalet Bakanlıklarını muhale fete veya müs 

takil lere emanet eden bir iktidar partisi, hakikatte kendi menfaat ine en 

uygun bir mücadele vasıtası seçmiş demektir. Böyle cömert ve asil bir 

hareket, partinin kendine güvenine ve demokrasi hakkındaki dürüst lü

ğüne bir delil diye karşılanır ve tek parti devr inden beş senelik bir za

manda bu kadar olgun ve geniş bir siyasî görüşe varabi len bir siyasî par

tiye dünyanın böyle istikrarsız bir devrinde dört yıl daha memleket in ida

resini emanet etmek münasip olacağına inanan vatandaşlar ın sayısı el

bette artar. Demek ki bu meselede Halk Partisinden istenen şey; fedakâr

lık değil, kendi menfaat ine en uygun ve en isabetli bir siyasî hesaptır . 

Ahmet Emin Y A L M A N 
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SEÇİMLER VE İKTİDAR(* ) 

İktidar partisi hükümeti , muhalif lerini bir dereceye kadar tatmin 
eden bir seçim kanunu meydana getirdi. Hükümet , bunu yapmak la ay
nı z amanda umumî efkârı da memnun etmek istedi. Hükümet , daha 
akıllı davransaydı ve halkın psikolojisine cevap verecek hareket lerde bu
lunsaydı hiç şüphesiz daha da muvaffak olabilirdi. İyi niyetle ve iyi bir gö
rüşle hareket eden bir hükümet için efkârı umumiyey i t amamen kendi 
tarafına çev irmek işten bile değildir. Ne yapal ım ki, bizde iş baş ına geçen 
hükümet ler bu makamın kendilerine Allah tarafından veri ldiğini zanne
diyorlar ve dışardan gelen seslere kulak tıkıyorlar. 

İster hükümet ler olsun, ister fertler olsun, yapacaklar ı herhangi bir 
icraatta efkârı umumiyenin arzularını hesaba katmazlarsa muvaf fakiyet 
elde edemezler . Şemsett in Günaltay hükümet i de son senelerde gel ip ge
çen bütün hükümet ler gibi, kendisini aklanmaz farzetti ve bir çok hata
lara düştü. Bu hataları tekrar saymak istemiyoruz. Çünkü defaatle bu 
sütunlarda bunlar ı kaydettik. Yalnız demek istiyoruz ki, Şemsett in Gü
naltay hükümet i o ldukça zayıf bir bünye ile partisini yeni seçimlere sü
rüklemektedir . Bunda ne dereceye kadar muvaffak olup o lmayacağını 
bi lmiyoruz. Fakat Türk milletinin tamamen kendileriyle beraber o lmadı
ğını görmekteyiz . Belki seçimlerde yine iktidarı kazanacaklardır . Lâkin 
bütün kalpleri fethetmiş olamayacaklardır . 

Şemsettin Günaltay hükümetinin talihsizliği büyük seçimlere tesadüf 
etmiş olmasıdır. Yoksa her hangi bir zamanda mevkii iktidara gelmiş olsay
dı devrini iyi kötü doldurur ve mevkiini başka bir hükümete terkederdi. 

Hürriyet 

İNÖNÜ 'NÜN ÜÇ ALÂKA SAHASI 

SEÇ İM MÜCADELE DEVRİNDEKİ İLK H A M L E L E R İ N 

TAŞIDIĞI M Â N Â (**] 

İstanbul tayyaresinde, 27 Mart - Orta Anado lu 'nun türlü türlü h im

metler bekleyen ıssız topraklarını bu saniyede havadan seyrederken, 

kendi kendime düşünüyorum: Yakında bir seçim olacak. Bu seçim neti

ces inde belki bu, belki şu parti ekseriyet kazanacak, fakat aynı zaman-

(*) Hürriyet Gazetesi: 25.3.1950 - 686 
(**) Vatan Gazetesi: 28.3.1950 - 3178 
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da seçimin dürüst olup olmadığına, huzur ve emniyet içinde cereyan edip 
etmediğ ine, vatandaşlarda iyi bir kanaat uyandır ıp uyandı rmadığ ına gö
re mil let imizin talihi ya yükselecek veya dahilî keşmekeş net icesinde, 
millet, harici tazyiklere mukavemet edemiyecek ve mukadderat ına şuur
lu bir ist ikamet veremiyecek bir hale düşecek... 

Herkesi hakkına razı eden hakkaniyetl i bir seçim net icesinde her mâ-

nasıyle meşru ve korkusuz bir iktidar kurulduğunu farzedel im, o z aman 

Türk devleti tam bir kanunî varlık olarak temelli ve sağlam bir hale ge

lecek ve gerek kendi iç rolüne ve gerek dünya yüzünde kabul e tmeğe 

mecbur olduğu müh im role hazır lanmış olacak... 

Önümüzde bu çapta hedefler ve ihtimaller dururken, neden halkımız

da seç ime karşı olan alâka, tam ve umumî değil? Neden artık g ir işmiş 

o lduğumuz mücadele , bi lhassa gençlikte, basit bir pehl ivan güreş inin 

uyandırdığ ı heyecan ve merakı uyandıramıyor? Eğer bu; 1946 seçimleri

nin yaratt ığı bir emniyetsizl ik ve küskünlük buhranının neticesi ise, ne

den derdi olduğu gibi görmüyor ve tedavisi için çare aramıyoruz? 

Bana kısa zamanda çok yer görmek, çok çeşitli temaslarda bu lunmak 

fırsatını veren son seyahat imden; dünyanın umumî hali ve ist idadı hak

kında derin bir hayâl sukutile geldim. Bizim için basiret icabının ve ilk 

ko runma tedbirinin millî tesanüt cephesini muhkem ve canlı bir halde 

tutmak ve politika mücadeleler ini sırf bunun ölçüleriyle karş ı lamak za

rurî o lduğu yolundaki kanaat im derin ve kaf id ir . İki ana siyasî part inin 

lideri sıfatıyle bu sırada mukadderat ımızda baş rollerde bu lunan iki si

yas î şahsiyet imize intihalarımı bildirmeği borç bi ldim. 

Sayın Celâl Bayar; Ankara 'da başbaşa yediğimiz bir akşam yemeğ i es

nasında, hariçten getirdiğim intibaları anlatmak fırsatını bana verdi. 

Dün de sayın İsmet İnönü'ye aynı intibaları etraflı bir şekilde hikâye et

mek imkânına kavuştum. Giriştiğimiz siyasî mücade le bak ımından iki 

mukabi l kutbu temsil eden iki şahsiyette aynı nevi a lâka ve millî hisler 

bak ımından aynı tarzda tepki bu ldum ve şu ümide vard ım ki eğer arızî 

anlaşmamazl ık lar ın siyasî ufuklarımızı karartmasına meydan bırakıl-

mazsa, önümüzdek i seçimlerin taşıdığı çok mühim tarihî millî mahiyet 

gözden uzak kalmayacaktır . Her iki partinin beraberce korumak zarure

tinde oldukları millî kıymetler ve mücadelede hürmet edi lmesi icabeden 

kaideler hakkında bir anlaşmaya varı lamazsa bile, temas imkânlar ı açık 

tutulacağına, sık sık yüz yüze temaslar yapı lacağına ve havanın bulan

mas ına ve şer kuvvetlerinin bundan istifade etmesine meydan bırakı lmı-

yacağ ına da ümid im vardır. 
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Sayın Devlet Başkanını çok zinde, neşeli ve şevkli bu ldum Belli ki in

sanların hayatî kudreti yalnız yaşla ölçülecek bir şey değil... Uzuvlar ımı

zın gençliği ve zindeliği nasıl bir hareket ve faaliyet kaynağı olabil iyorsa, 

şevk, a lâka ve faaliyet de insanların uzviyetini nisbî bir gençlik zindeliği

ne kavuşturab iliyor. 

İnönü; zamanından azamî verimi almak, çok dolaşmak, çok çal ışmak, 

çok temas etmek ve bi lhassa çok okumak sayesinde canlı bir hareket 

adamı hal inde kalabiliyor. Etrafında bulunanlardan öğrendiğ ime göre 

Türkçe ve İngilizce gazete ve mecmualardan başka, İnönü'nün sene ba-

ş ındanber i sırf İngilizce olarak okuduğu eserler, üç bin sayfayı geçmiştir . 

Dünya dâvaları hakkında çıkan en yeni ve müh im eserler bu aradadır. 

Gerek ş imdiye kadar söylediği iki seçim nutkundan ve gerek buna ila

ve olarak kendis inden işittiğim sözlerden anladığ ıma göre İsmet İnönü, 

seçim mücadeles indeki rolünü başlıca üç sahaya hasredecektir . Halk 

Partisinin gelecek dört sene için vatandaşlara karşı girişeceği taahhütler, 

hükümet erkânı ve parti tarafından ayrıca ortaya konulacaktır . Bahsedi

len üç sal ıa da; haricî meseleler karşısında millî birl iğin muhafazası , 

anayasa tâdilleri ve bir de umumî hayat ımızdan şiddet meyi l ler inin tas

fiyesiyle ortal ığa dirlik düzenliğin ve karşılıklı emniyet ve saygının hâkim 

olmasıdır . 

Harice karşı millî tesanüdümüz; bizim başl ıca beka si lâhımızdır. Be
ka duygular ı felce yakın bir hale düşen Garbî Avrupa milletleri, beka mü
cadelesi bak ımından Türkiye 'de tam olarak mevcut millî hassasiyet i gıp
ta ile karşıl ıyorlar. Politika rekabet ve ihtiraslarının bu manev î haz inemi
zi sarsmamas ına itina etmek; gerek Devlet Reisi ve gerek çok güç zaman
larda memleket in dümenini idare etmiş bir tarihî şahsiyet sıfatıyle İnö
nü 'nün millete bir borcudur. 

Fakat bu borç yalnız sözle ödenmez. İnönü'nün, kendine çizdiği he

defleri takip ederken, bir parti politikacısı ro lüne düşmekten çekinmesi 

lâzımdır. Millete karşı taşıdığı mesul iyet lerden çok isabetli bir l isanla 

bahsett iğ i ekseriyet partisinin de; ihtiras sahalar ına kaymamas ı , muha

lefeti tahrik etmemesi ve iyi örnek olması gayesiyle sayın İnönü 'nün ma

kamına ve şahsına ait nüfuzu azamî hadde kadar kul lanması , temenni 

edi lmeğe lâyık bir şeydir. 

Anayasa meselesine gelince, İnönü'nün elde aldığı dâva, anayasanın 

filân ve filân maddeler inin tâdili değildir. Gaye; bir ihtilâl ve inkı lâp dev

ri iç indeki bir tek parti rej imine göre hazır lanan, bütün frenleri ve muva

zene âmilleri millî bir şefin şahsî iradesine bağlı olan ve fevkalâde vazi-
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yet lere alt tedbirlere kıymet vermesine karşılık, hak garanti ler ini ihmal 

eden ve imtiyazlar yaratan bir sistemi; hakikî demokras i ruhuna uydur

mak, imtiyazlı bir tek parti programı manzarasını gösteren altı ok gibi ta

raflarını kaldırmak ve şahıs ve Meclis diktatör lüğünü önleyecek bir kuv

vetler muvazenesi gayesine doğru yürümektir . Bi lhassa altı okun anaya

sadan çıkarı lması ve Doktor Adnan Adıvar' ın geçenlerde başmaka le sü

tunumuzda çıkan bir yazıda ileri sürdüğü haklı tenkide ait icapların ye

rine getir i lmesi gayesiyle İsmet İnönü'nün teşebbüse geçmesi memnun i 

yet le karşı lanacak bir şeydir. Demek ki İnönü; Başveki l ve Devlet Reisi sı-

fatıyle y irmi yedi yıl içinde bulunduğu bir sistemi artık devresini t amam

lamış saymakta ve elde edilen tecrübelere göre bunun ıslahı için öncü ro

lünü ben imsemiş bulunmaktadır . 

İnönü 'nün siyasî hayatta dirlik ve düzenlik kurulması yo lundaki he
defi ve umumî hayat ımızdan şiddet unsurunun uzaklaşması sahasında
ki alâkası; demokrasinin kök tutması ve yurdda dürüst bir seçim cere
yan edebi lmesi bakımından en başta gelen şartlardan biridir. Yalnız Dev
let Reisi, bu işi tarafsız bir hakem sıfatıyle değil, karşı taraftan şikâyetçi 
ve dâvâcı bir parti adamı sıfatıyla yapmağa kalkışırsa, beklenen netice 
a l ınamaz ve ortalık bütün bütüne karışır. İlk nutuklar ın karşı taraftan 
davet ettiği mukabeleler bunu şimdiden bel irtmektedir. İ thama uğrayan 
taraf, elbette kendini müdafaa edecek ve mukabi l i thamlarda bulunacak
tır. Y ine bizzat İnönü'nün tespit ettiği veçhile bizde söze karşı fazla bir 
hassasiyet vardır. Bi lhassa Devlet Başkanının ağz ından çıkacak sözlere 
karşı yapı lacak hücumlar, dirlik düzenlik yollarını açmağa değil, kapa
mağa sebep olabilir. 

Çıkar yol yok mudur? Vardır. Ne o lduğunu diğer bir yaz ıda anlatma
ğa çal ışacağım. 

Ahmet Emin Y A L M A N 

BU DEFA DA MİLLET İRADESİLE DEĞİŞSİN. . . (*) 

Seçim mücadele ve nutukları , seri halinde, birbirini koval ıyor. Sayın 
İnönü ve Devlet Bakanı Cemil Sait Barlas'ın demeçler ine ve propaganda 
nutuklar ına muvazi olarak, Demokrat Parti Genel Başkanı Celâl Bayar 
da, İstanbul Kongresinde, bir hitabe irat etmiştir. İktidarı, uzun uzadıya 
tenkit ettikten ve kendileri işbaşına gelirlerse, dış ve iç pol i t ikada yapa
caklarını anlatt ıktan sonra dikkati çekecek ve bütün memleket te akis 

(*) Yeni Sabah Gazetesi: 2.4.1950 - 3950 
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uyandıracak bir nokta üzerinde durmuştur. Önümüzdek i seçimler, millî 
i radenin hakki le ve hile ve hurdasız tezahürüne vesile teşkil eylemelidir. 
Çeyrek asır sandalyelerine sımsıkı yapışıp oturanlar ve toptancıl ık, şefçi-
lik ile hayatlarını idame edenler bu defa milletin iradesile, y ık ı lmal ı ve 
oturduklar ı koltuklar ından fırlatıp atılmalıdırlar ki bu yurt ta halkın sözü 
hâk im olduğu anlaşılsın. Aşağı yukarı , muhalefet lideri diyor ki Halk Par
tisi H imalaya dağları yüksekl iğ inde hatâ yığını ile yüklü o lmasa da, m e m 
leketi mükemme l idare eylemiş bulunsa idi bile millet, önümüzdek i Ma
yısta, bu partiyi yine bertaraf etmeğe mecbur olurdu. Çünkü hem top
tancılık ve şef devrinde ikt idarda kalmak hem de demokrat ik hayat baş
layınca, kisve ve kostüm değiştirerek, bu defa da en halis bir mil let ha
dimi gibi gö rünmek adeta umumi efkâr ile bir nevi istihzadır. Millet, hiç 
o lmazsa bir kere, attığı puslalarla bir hükümet i yok etmek kudret ine ma
lik o lduğunu bilfiil görmelidir. Bunu yapmadıkça, ciddî ve samimî bir de
mokrat ik inkılâbın tahakkuk eylemiş o lduğuna bir türlü kendini inandı-
ramayacakt ır . 

Bayar ' ın bu düşünüş ve görüş tarzı, garip ve iyi bir tesadüfle, Millet 
Partisi başkanı Bayur 'un, geçen gün yayınlanan bir ifadesile, tam intibak 
hal inde bulunuyor . 

Bayur da diyordu ki "Emel im bu memlekette emekl i bir Cumhurbaş 
kanının yaşadığ ına şahit o lmaktır" böylece birbirile pek iyi bağdaşt ık lar ı 
iddia o lunamayacak iki büyük muhalefet parti liderleri, aynı arzuda itti
fak eylemiş bulunuyorlar. Halk Partisi, seçimler sonunda mil letin irade
sile, idareden uzaklaşmalı , yerlerini başka parti lere terkeylemel i ve bu 
part inin başındakiler, rahatça inziva köşesinde yurda dua ile meşgul ola
bilmelidirler. Maamaf ih bu demek değildir ki önümüzdek i seçimi kaybe
decek olan Halk Partisi bir daha belini doğrul tamayacak kadar per işan 
olacaktır. Hakikî ve iyi bir demokrasi tek bir partinin kayıtsız ve şartsız 
hâkimiyet i mânas ına asla al ınamaz. Bu memleket , demokras i ve hürri
yet için bu kadar fedakârlık yaptı ise maksat ve gayesi tek parti saltanat 
ve nüfuzunu yıkmaktır . Yoksa aynı zihniyet ve aynı şartların devamını ve 
ancak şahısların tebeddülünü di lememektedir . 

Seç im kanunu dürüst ve tarafsız tatbik edilebilirse, büyük bir çoğun
luğun, iktidardakileri yer inde görmek istemeyeceğine şüphe edi lemez. 
Beceriksizl ik, seri halinde gaflet ve gafların yardımcıs ı ve mahkeme le re 
intikal eden bir çok yolsuzlukların sinesinde besleyicisi olan bir partiyi 
Türk umumî efkârının tutacağını tevehhüm etmek bile bir hatâdır. Esa
sen (1946) oyunları ve hileleri o lmasa idi çoktan bu dâva hal ledi lmiş ve 
Türk talihi uğurlu ve verimli bir ist ikamet almış olurdu. Frenkler in dedi
ği gibi: Geç o lmak hiç o lamamaktan evlâdır." 1946'da Jandarma, polis ve 
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vali lerin baskısı ile geri atılan millî irade 1950'de tezahür edebil ir. Fakat 
iktidar, bu defa da, mızıkçılık yapmaya kalkarsa -ki maalese f A ldoğan 
hâdisesi , Halk Partisi dağarcığında, bin bir açmazın mevcut o lduğuna bir 
deli ldir- hem millî v icdan hem tarih karşısında en büyük hicap damgas ı 
nı yiyecektir . 

Yeni Sabah 

İKTİDARI DEĞİŞT İRMEK İÇİN BİN SEBEP VAR!(* ) 

Türkiye 'de seçim havası kendil iğinden en büyük sükûnet le inkişaf 
ediyor. Halkımız emin ve metindir. Ne yapacağını çok iyi bi lenlerin ve 
çoktan kararını vermiş olanların soğukkanlı l ığıyle söylenenleri dinliyor. 
Ona "şiddet pol i t ikasından" bahsediyorlar. Vatandaş ın iç inden verdiği 
cevap şu oluyor: "Bırak, söylesinler... Eğer vazifesini hakkiyle yapama
mış bir idarenin devam etmemesini istemek, eğer hürriyetini tam mana-
siyle aramak, eğer daha iyi iş görecek olanları hükümet mevki ine geçir
mek azmini taşımak "şiddet polit ikası" ise 14 Mayıs bu pol it ikanın zaferi 
olacaktır . " 

Vatandaş lar bugün neyi istemediklerini de, neyi istediklerini de çok 
güzel bil iyorlar. İstemedikleri şey, kendilerini yalnız vergi vermekle mü
kellef, fakat karşılığını aramayacak ve bulamayacak bir yığın hal inde tu
tan, halktan uzak idare anlayışıdır. Bu anlayış içinde va tandaş da ima 
şüphe ile görülen, baskı alt ında tutulması, da ima boyun eğmesi zarurî 
bir şahsiyettir. Çeyrek asırdan beri bu usulün m ü m k ü n olan her tecrü
besini yaptık. Gördük ve anladık ki bunun değişmesi lâzımdır. 

"Şiddet pol i t ikasından" bahsedenler Türk vatandaşlar ının bu kararı
nı bil iyorlar. Onun için vatandaşı , çocukların hayal inde yarat ı lan u m m a -
cılar gibi bazı vehimlerle "ürkütmek" istiyorlar: "Dikkat ediniz, diyorlar, 
b iz im yer imize başkalarını geçirirseniz her şey altüst olacak, rahat ve hu
zurunuz kalmayacak, memleket mahvolacak!" Bunları da halkımız aynı 
sükûnet le dinliyor. Bırak, söylesinler... 

Çünkü halkımız gafil değildir. Biliyor ki bu milletin hayatı , ne kadar 

yüksek olursa olsun, hiç bir makam sahibinin şahsiyle ka im değildir. Şa

hıslar geçer, millet kalır. Partilere gelince, Halk Part is inden ş imdiye ka

dar umduğumuzu bulmuşsak yine ona oy vermek mümkün . Fakat bula-

mamışsak başkasını da denemek hakkını lütfen bize bıraksınlar. Bu de

nemey i yapmak istememize bir çok sebepler var. 

(*) Yeni Asır Gazetesi: 4 Nisan 1950 - 14099 
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Birincisi kendi hâkimiyet hakkımızı denemektir . Bakal ım Türk mille

ti, başka hiçbir sebep bile olmasa, sırf kendi kendine emniyet ve rmek için 

bir hükümet i iş başından, bir partiyi iktidar mevki inden uzaklaştırabi l ir 

mi? Ş imdiye kadar bu suale nazariye da ima evet, fakat tatbikat da ima 

"hayır!" cevabını verdi. Bu "hayır"ın milletimize ağır gelmesi pek tabiidir. 

Tatbikatta yerini bulmayan bir nazariyenin asla kıymeti o lmadığ ını bili

yoruz. Eğer 14 Mayısta, çeyrek asırlık mağrur bir iktidar partisini "artık 

sizi istemiyoruz!" hükmü altına alabilirsek, tarihimizde bir şeyin değişti

ğini ve Türk milletinin hakikî ve biricik iktidar sahibi o lduğunu anlaya

cağız. 

Bu sebep kâfi o lmakla beraber, bir ikincisi daha var ki aynı derecede 

mühimdir : Bugünün muhalefeti bugünün ikt idarından bambaşka ve bi

ze çok daha yakın bir dil kullanıyor. Bunlar: "Önce Devlet ! " dediler, On

lar: "Önce vatandaş! " diyorlar. Bunlar: "Köylü bekleyebil ir !" dediler, on

lar "Köylü artık beklemeyecek! " diyorlar. Bunlar: "İşçiyi ş ımartamayız ! " 

dediler, onlar: "İşçiyi ezdirmeyeceğiz ! " diyorlar. Bunlar: "Part inin menfa

ati!" dediler, onlar: "Milletin ihtiyacı!" diyorlar. Bunlar: "Şiddet ! " dediler, 

onlar: "Hak! " diyorlar. İşte bunları , yani iktidar partisini ve onları , yani 

Demokrat muhalefet i birbir inden ayıran farklar bunlar. Elbet bu yeni di

li kul lananları -ki bizim içimizden, bizim kudret imizle ortaya çıkmışlar

dır- ve ancak bizden aldıkları kuvvet derecesinde kuvvetleri vardır -elbet 

bunlar ı muhalefette denediğimiz gibi iş başında da denemek istiyoruz. 

" -Amma, diyorlar, hükümet nüfuzunu ellerine geçirdikten sonra bi
z im gibi onlar da değişebilirler. Onlar da nereden geldiklerini unuturlar 
da yalnız kendi mevkilerini, yalnız kendi ikballerini düşünürler . . . " 

" -Yağma yok!.. Eğer millet Halk Partisini düşürürse, Demokra t Parti

yi haydi haydi düşüreceğine emin olacaktır. İktidar mevki ine geçecek ye

ni adamlar ımız bunu bilerek o şerefe yükseleceklerdir . Halbuki bugünkü 

iktidar bunu bilmediği ve da ima aksini düşündüğü ve tatbik ettiği için

dir ki mil letin hükümet i olacak yerde partinin hükümet i o lmuştur . Hal

kın iradesiyle bir hükümet değişikliği o lmadıkça bu zihniyet in değ işme

sine de imkân olmadığını hâlâ görüyoruz!" 

Çünkü hâlâ düşünülen şeyler milletin mesele ler inden ziyade şahısla

rın meseleleridir. C.H.P. nin seçim "programı" köy lünün ve yoksul vatan

daşın nasibi le değil, Devlet Başkanının nasibile meşguldür. Göz diktiği 

hedef vatandaşın hakları olacak yerde hükümet in salâhiyetleridir. Mille

tin dertleri ortada olduğu gibi dururken devletin teşkilâtı iktidar partisi

ni tek düşündüren mevzudur. 
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- Evet, evet... Doğrusu şudur ki, başka hiçbir sebep o lmasa, her şey 
gül gül istan olsa yalnız bu zihniyeti, bu ters anlayışı, vasıtayı gaye ve ga
yeyi vas ı ta yapan bu sakat görüşü y ıkmak için bir iktidar değişikl iğ ine 
ihtiyaç var. Kaldı ki, yıkı lacak bu zihniyetin her şeyi gül gül istan e tmek 
şöyle dursun, bütün halk meselelerini dikenlikler içinde bıraktığını bili
yoruz. İktidarı değişt irmek için bir değil, her biri tek baş ına kâfi b in se
bep var... 

M. T U N C E R 

İKTİDAR DEMAGOJİSİ . . . (*) 

Seçim kampanyas ın ın tam içindeyiz. Parti liderleri ve parti lerin muh

telif sözcüleri taraf taraf demeçler veriyorlar. 

Veri len bu demeçlerin; söylenen çeşitli nutukların vatandaş üzer inde 

bek lenen tesiri yapabi lmesi için; biraz olsun; bu sözlerin hakikatle yak ın 

bir münasebet i o lmak lâzımdır. 

Halbuki iktidar propagandacı lar ı bilhassa, bu vadide ölçüsüz davra
nıyorlar. Sanıyorlar ki ağızlarından her çıkan lâkırdı hakikat in ta kendi
si o lmak üzere kabul edilecektir. 

Bir defa iktidarın bir terane halinde tutturduğu bir husumet sözü 
var. Güya memleket in belli başlı muhalefetini temsil eden Demokrat Par
ti, seçimin emniyetini , bir takım şiddet tehdidleriyle ihlâl e tmek yo lunda 
bulunuyor . Tamamen yersiz bir söz. 

Çünkü ötedenberi bir gelenek olarak görülegelen şiddet hareket i da
ima ikt idardan sadır olmuştur. Esasen böyle bir iddianın varid o labi lme
si için; el inde kuvvet olarak hakkından başka hiçbir şey bu lunmayan 
muhalefet in daha başka imkânlara sahip bulunması lâzımdır. Binaena
leyh; bu terane, bir vahime tezahürü değilse, vatandaşa; bir hakikat ola
rak asla kabul ett irmek m ü m k ü n olmayan bir isnaddır ki en küçük bir 
mesnede dahi sahip bulunmadığ ı meydandadır . 

Milletlerarası münasebetlerin düzelmekten ziyade gerginleşmek istida

dını gösterdiği bir zamanda; en az iktidardakiler kadar bu memlekete bağ

lı olan ve her şeyi ondan bekleyen büyük bir kitleden; kendi hayatî men

faatlerini kendi elleriyle baltalamak beklenemeyeceği için; haricî duru

mun nezaketini onun gözleri önünde bir korkuluk gibi canlandırmaya ça

l ışmakta da mâna yoktur. Güneş altında mevki tutmuş her memleket gi

bi, biz im de, bize dost veya düşman olan bir takım komşular ımız vardır. 

(*) Son Posta Gazetesi: 5 Nisan 1950 - 1433 

43 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Civar ımızda bir takım düşmanlar var diye; bu memleket in demokra
si davasını ve hürriyet hasretini; aramızda dahilî bir çıngar çıkabil ir ve 
bundan da düşmanlar ımız istifade edebilir esbabı mucibesiy le i lânihaye 
ger i letmeye ve gidermek için engeller yaratmaya çal ışmak hiçbir imizin 
hakkı değildir. Halbuki bu, tehlike heyulasının zaman zaman ortaya çı-
karı lmasıyle görüyoruz ki; bu memleket halkın da, daimî bir tehlike ile 
çevrili bu lunduğu psikozu yarat ı lmak istenmekte ve bu ruhî halet in tesi
riyle onun; istenilen ist ikamete şevkine çal ışı lmaktadır. Biz, yani bugü
nün yar ım yüz yıllık hayatını idrâk etmiş insanları ve bizden evvel gel ip 
geçmiş pek çok kimse; bu tehlike ile her zaman çevrili kaldık. Etrafımız
da bizi tehdid eden bir tehlike var diye aramızdaki işlerimizi ihmal eder 
ve yu rdumuzu imardan geri durursak; kendi kendimize karşı olan vazi
femizi yer ine getirmiş olabilir miyiz? Esasen ihtilaf ve anlaşmazl ık denen 
şey durup dururken çıkmaz. Böyle bir hâdisenin vuku bulabi lmesi için 
bir sebep bu lunmak lazımdır. Şayet önümüzdeki seçimler s ırasında böy
le bir anlaşmazl ığ ın meydana gelmesinden çekmiyorsak; buna meydan 
vermiyecek bir yol tutmakla işe başlamamız icabeder. 

Gözü önünde tertemiz ve dürüst bir seçim yapıldığını gören hangi va
tandaş bunu il letlendirmiye cesaret edebilir? Yahut onda böyle bir cüret 
mevcut olsa dahi; kim onun çapraşık tertibine alet o lmaya rıza gösterir? 
Seçimler in harareti içinde en sebepsiz yere bazı müessi f hâdiseler in mey
dana gelebileceğini inkâr etmeyiz. Bütün dikkat ve hassasiyet imiz in; bu 
gibi hâdiseleri önlemeye matuf olabilecek tedbirler üzer inde toplanması
nı da yer inde buluruz. 

Fakat herhangi bir ihtimali; bir kanaat olarak memlekete kabul ettir
meye çal ışmanın da, hususî bir maksadın ifadesi olabi leceğine inanmak
tan kendimiz i alamayız. Bir insana mütemadiyen deli, deli diye hitap et
mek nasıl onu çileden çıkarabil irse; bütün isteği huzur ve sükûn içinde 
yaşamaktan ibaret bulunan bir memleket halkına da, mütemad iyen hu
zurunun bozulacağını tekrar etmek; onu içinde yaşadığı rahatl ık n ime
t inden edebil ir. 

Bu sebeple haddi zat ında mevcut o lmayan bir şiddet; bir husumet 
mey l inden bahsetmekten vazgeçmek; çok daha muvafık olur. Çünkü şid
det denen şey; kuvvetle kaim bir harekettir. Kuvvet ise iktidarın el inde
dir. Geride kalanınki sadece haktan ibarettir. Hakkın en büyük kuvvet
lerden daha kudretli bir varlık olduğu aşikâr ise de; realite sahas ında 
mücerred bir hakla kuvvete galebe çalmak m ü m k ü n o lamayacağ ına gö
re hak sahibi olan halktan da herhangi bir şiddet hareketi bek lenemez. 
Bu bak ımdan iktidar sözcülerinin demagoji yaptıkları aşikârdır. Fakat 
inanmalar ı gerektir ki bu gibi hareketlerle ne halk yıldırılır, ne de onun 
reyi e l inden alınabilir. 

Sel im Ragıp E M E Ç 
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YIKICI VE YAPICI İHTİLAFLAR (*) 

SAYIN İSMET İNÖNÜ ORTAYA ÇOK HAKLI BİR DÂVA K O Y U Y O R , 
FAKAT B U N U HAYATA TATBİKA KALKIŞIRKEN, KENDİ DÂVAS INA 

BİZZAT MUHALEFET VAZİYETİNE D Ü Ş Ü Y O R 

Devlet reisi İsmet İnönü, yer yer dolaşıyor, bir milletvekil i namzed i sı-
fatıyle nutuklar söylüyor. Bu nutuklarda ileri sürülen ana dâvanın çok 
asil ve güzel bir mahiyet i vardır. İsmet İnönü; vatandaşlar aras ında dir
lik düzenl ik hüküm sürmesini, siyasî içtihatları ne kadar farklı o lursa ol
sun, vatandaş sıfatıyle kolkola gezecek, birbirini sevecek, birbirini anla
yacak, kendi fikirlerine aykırı bir fikre tahammül edecek ve saygı göste
recek bir mevkide kalmalarını istiyor. Fikir ve parti farkının, bir mill î fe
lâket veya vazife karşısında tam bir ahenkle işbirliğine va rmağa engel 
teşkil e tmemesine taraftar bulunuyor. Şiddetin, siyasî hayat ımızda bir 
gayeye varmanın vasıtası hal inden çıkması, insaflı münakaşa ve iknaın 
asıl makbul vasıta diye telâkki edilmesi, vatandaşın vehimlerden kurtul
ması ve birbirine emniyet duyacak bir hale gelmesi gibi emel ler in üzerin
de ısrarla duruyor. 

Bunlar güzel gayelerdir. Bunları benimseyerek kıymetlerini va tandaş
lara duyurmaya çal ışmak İnönü'nün yalnız hakkı değil, devlet başkanı ve 
bu milletin bir tarihî şahsiyeti sıfatıyle vazifesi ve borcudur. 

Ne çare ki dâvanın tefsir ve hayata tatbik şekli; beklenen tesirleri ya
ratacak mahiyette değildir, hattâ mukabele yaratmak ve ortalığı düzel te
cek yerde bulandırmak istidadını da taşımaktadır. 

Seçim mücadelesinin henüz başındayız. İnönü, kesif bir faaliyete ha
zırlanıyor. Bir taraftan da nefsine karşı mücadele hal inde o lmas ından, 
"dediğ im dediktir" zihniyetini yenmesinden ve haklı bir tenkidin icabına 
uyacak bir açık kalpliliğe sahip bulunmasından dolayı iftihar duyduğu
nu belli ediyor. 

Bana öyle geliyor ki aşağıdaki düşünceleri bir tariz değil, samimî bir 
tenkid ve ikaz diye karşılarsa, giriştiği mücadelenin ver imini çok yükse l 
tebilir. 

İsmet İnönü'nün nutuklarını gazetede okurken. Sosyoloji hocam Gid-
dings' in (yıkıcı ve yapıcı ihtilaf) hakkındaki nazariyeleri z ihn imde canlan
dı. Nazar iyenin esası şudur: "Yıkıcı ihtilâf devrini t amamlamayan bir ce
miyet, yapıcı ihtilâf gidişlerinden devamlı mahsul a lamaz. Yıkıcı dev irde 
istilâlar, tahakkümler , kaynaşmalar, muayyen müşterek esaslar etrafın

la Vatan Gazetesi: 5.4.1950 - 3186 
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da cebrî bir leşmeler vardır. Bu safha tamam olduktan sonra, muhtel i f is-
t ikametlerdeki değişmeleri ve ayrılmaları hoş görmek ve değişenler ara
sındaki münasebet ler i şiddet an'anelerinden kurtarıp karşıl ıklı taham
mül ve saygı esaslarına dayamak mümkün bir hale gelir. Tâbiatte de, iç
timaî hâdise lerde de her şiddet, mukabi l bir şiddet yaratır, her itidal ha
reketi de tabiî bir itidal örneği olur. İtidale şiddetle mukabe le edene nor
mal surette rastgel inmez. 

Yıkıcı ve yapıcı ihtilaflar arasındaki fark; birisine bir tokat atmakla, 
dostça bir niyetle omuzuna vurmak ve okşamak arasındaki derece farkı
na benzer. Bu hareketlerden birisinin niyeti ve neticesi acı yara tmak ve 
kavga aramak, diğerinin hedef ve neticesi haz uyandı rmak ve işbirliğine 
davet etmektir . " 

Bu nazariyeye göre memleket imiz, yıkıcı ihtilaftan yapıc ı ihtilâfa doğ
ru bir intikal devresindedir. Şimdiye kadar bu ist ikametteki ç ırpınmala
rımız hep boşa gitmiş, hayat ımıza daima şiddet hâkim olmuştur. İktida
rı muhafazada şiddet, bunu başka bir ele geç irmek emel ve teşebbüsün
de gene şiddet... 

İlk defa olarak yapıcı ihtilafa doğru bir miktar yol a lmış bulunuyoruz . 
Sayın İnönü'nün, bu intikal devrinde, hata ve günahlar ından çok fazla 
h izmet ve sevapları vardır. Eğer kendisi tarihi vazifesini iyi t amamlamak 
istiyorsa, her faninin akıbetine uğradığı zaman gözünün arkada kalma
masına, bir devlet kurucusu diye adının hayırla yadedi lmes ine , Türki
ye 'de artık şahıslara bağlı ka lmadan istikrarla işleyecek bir n izam kurul
mas ına hasret duyuyorsa; kendi tarafını melek, karşısındakileri kaba
hatli diye göstermekten vazgeçmel i ve (şiddet) dâvasını ancak müşterek 
bir millî hastal ık safhası diye ele almalıdır. Son beş sene içinde şiddet ru
hunun devamında Halk Partisinin en az muhalif ler kadar mes'ul iyet pa
yı vardır. Şiddet meyil lerinin tasfiyesinde Demokrat Parti ve müstaki l ler 
taraf ından görülen hizmetler; ancak son safhalarda İnönü ve küçük bir 
kısım parti arkadaşları tarafından gösterilen itidal ve tahammül meyil le
rinden hiç de geri kalmaz. 

Siyasî hayat ımızda umumî istidat, şiddetin tasfiyesine doğrudur. 
Hattâ Millet Partisi bile uzaktan uzağa bu ist idada ayak uydurmağa za
ruret duymuştur . Demokrat Parti, 7 Ocak 1950'de attığı sarih adımlar la 
ve ondan sonraki nice söz ve hareketleriyle şiddet siyasetine arka çevir
miş bulunuyor . Daha evvelki bir zamandaki söz ve hareketlerini parma
ğa dolayarak onu şiddet taraftarı diye millete teşhire çal ışmak; tesiri çok 
şüphel i bir seçim manevras ından ileri gitmez ve ikna edici bir intiba 
uyandırmaz . İnönü'nün eline aldığı millî dâva bak ımından böyle bir ha
reket tarzı faydalı değil, ancak zararlı olur. 
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İsmet İnönü'den beklenecek ve memleket le beraber kendi şahsı ve 
partisi için de faydalı olacak hareket tarzı; şiddet an'aneler ini memleke 
tin gel işme seyrindeki muayyen bir safhaya has bir musibet diye telakki 
e tmek ve bundan şifa bulmağı müşterek millî bir gaye diye karş ı lamak
tır. İnönü, bugüne kadar devam eden şiddet ve emniyetsiz l ik g idiş inde 
kendinin ve partisinin hata paylarını itiraf etmekle küçülmez, yüksel ir . 
Sayın devlet başkanının şahsiyeti ve mazideki hizmetleri , böyle noktalar
da cömert davranmağa müsaittir. Hakikati bir taraflı olarak değil, o ldu
ğu gibi ifade cesaretini gösterirse, diğer partilere iyi örnek olur, sözünün 
tesiri artar, ele aldığı dâvayı kolaylıkla yürütür. Zemin de çok şükür bu
na müsai t bir hale gelmiştir. 

Diğer taraftan İnönü, Halk Partisini melek, muhalif leri kötü ve şiddet 
taraftarı diye göstermekte ısrar ederse, eserleri görülmeğe başladığı gibi, 
karşıdaki lerden: "Şiddet taraftarı asıl sizsiniz. İktidarı zorla da olsa mu
hafaza etmekten vazgeçtiğiniz henüz sabit o lmamışt ır . " tarz ında muka
bele görür, bu yüzden de hava bulanır. 

Sayın İnönü, bir partici gibi hareket etmekte kendini pek serbest gör
memel id ir . Dünyanın bugünkü devrinde (millî ekip) fikrini besleyenler ve 
İnönü'yü millî ölçüde bir şahsiyet mevki inde görmek isteyenler çoktur. 
İnönü, şiddet davasının münakaşas ına bir taraflı ölçülerle devam ederek, 
"ben haklı, karş ımdaki haksız" demek yolunu tutarsa, bu gibiler hayâl 
sukutuna uğrarlar. Halbuki mevcut parti lerden hangisi o lursa o lsun, 
memleket ölçüleriyle ve açık kalble millî hizmet, itidal ve sevgi davasını 
ele alırsa, diğerlerini mut laka arkasından sürükler, yeni bir devrin öncü
sü o lmak şerefine sahip kesilir. 

Ahmet Emin Y A L M A N 

DEMOKRATİK REJİM VE MUHALEFET( * ) 

Muhalefet birkaç meçhullü bir muadele hal inde milletin karş ıs ında 
duruyor . Ne istiyor? Nasıl yol lardan yürüyor ve yürüyecek? Ne kaabil iyet-
tedir? Gayesi nedir? Bunlar hep karanlık. Lâf çok, patırtı bol, vaadler tü
men tümen. 

Birdenbire bir sel gibi coştu, bir arslan gibi kükredi . Kendimiz i Battal 

Gazi hikâyelerinin kahramanlar ı karşısında bulduk. Hepsi kanlarını h em 

de son damlas ına kadar dökmek edebiyatiyle memlekete iğrenme verdi. 

Kimisi bayrağını alıp dağa ç ıkmak ve güya milletin içine kar ışmak sevda-

(*) Ulus Gazetesi: 10 Nisan 1950 - 10337 
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sına düştü. Millet Mecl isinde millet işlerini kontrol vazifesini görecek yer
de bütün Türk Milletinin terbiye ve edep hislerini rencide edecek nüma
yişlerle kendilerini göstermekten başka bir şey yapmadı lar . 

Yer yer mitinglerle memlekete bir ihtilâl havası vermeğe kalktı lar. Ne 

istiyorlardı? Hürriyet ve millî hâkimiyet ise bu, zaten ver i lmiş ve tatbika

ta geçi lmişti . Başka türlü olsaydı ağız açabi lmeler ine imkân var mıydı? 

Matbuat dilsiz bir halde iken ağız açmıyanlar en geniş bir matbuat hür

r iyet inden istifade ettiğimiz zaman bu hürriyetin boğazlandığ ını söyl iye-

rek kahramanl ık taslıyorlardı. 

Muhalefet memlekette umumî bir sempati ile karşı lanmışt ı . İptida 

Halk Partisi onun kudûmuna kasideler okudu. Memleket in münevver ve 

gayri münevver evlâtları muhalefet i teşvik etmeyi bir vazife bildiler. Çün

kü tatbikine başlanan hürriyet rej iminde bu muhalefet partisi de esaslı 

çarklardan birini teşkil edecekti. Bugünkü muhalefet yar ının hükümet i 

demekt ir . Bir hükümette ne kadar ciddiyet ve iktidar ararsak ona halef 

olacak muhalefette de o kaabil iyet ve istidadı görmek isteriz. 

Halbuki muhalefet in memlekete gösterdiği şey sadece yaygara, iftira, 

patırtı, ihtilâl tehditleri ve husumet hazırlıkları o lmuştur. Dört sene için

de muhalefet in memleket hayrı uğrunda "müsbet " bir işbirliği yapt ığ ını 

bu memleket görmedi. Sövüp saymak, yalan ve iftira ile Hükümete hü

cum etmek, Millet Meclisini terkedip çıkmak, çocuklar gibi küsmek birer 

menfi nümayişten başka bir şey değildir. 

Muhalefet ve Demokrat Parti dediğimiz zaman, karş ımızda karakter

siz bir sevk ve idare altında yo lunu şaşırmış bir kalabalık tecessüm edi

yor. Cumhurbaşkan ı 12 Temmuz Beyannamesi ile partiler aras ında me

deni bir münasebet programı çizmiş oldu. Memlekette büyük bir inşirah 

ve sevinç ile karşı lanan bu teşebbüs işte bu karaktersiz sevk ve idare yü

zünden bizi senelerce gürültü ve münakaşa içinde bıraktı. Çünkü De

mokrat Partinin bir kısım muarızları onları bu 12 Temmuz Beyanname

sini kabul etmekle bir muvazaa yaptı diye i tham ediyorlardı. Bu isnad-

dan kendiler ini güya temiz lemek için samimiyetten ve c iddiyetten uzak 

iftiralar ve hareketler ile Hükümete karşı haşin bir tavır a lmağa kalktı lar 

ve bu küçük ve âdi düşünce uğrunda memleket in siyasî hayat ını bulan

d ı rmaktan çekinmediler. 

Demokrat Partinin faaliyeti için kanunî imkân sahalarının hepsi açık

tı. Fakat Demokrat Partiden milleti memnun edecek ve başlangıçta ken

disine karşı beslenmiş olan ümitleri kuvvet lendirecek hiçbir hareket gö

rünmedi . 
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Halk Partisi kendi programını tatbikte devam ederek millî hâkimiyet 

rej imini genişlett ikçe ve kuvvetlendirdikçe Demokrat Partisinin de temel

leri yıkıldı. Bugün bu Parti, maksadını , vücudundaki hikmeti kaybetmiş 

bir halde mual lâkta duruyor. Memlekete hürriyet mi getirecek; Halk Par

tisi onu tam bir halde temin etmiştir. Memlekette seçimlerin dürüst ol

masını mı istiyor? Halk Partisi, yaptığı kanun ile bu hususta hiçbir şüp

he bırakmamışt ır . Hükümet işlerini kontrol ve tenkid mi edecek? bu ku

ru laf ile o lmaz ki. 

Geçen dört sene içinde Halk Partisi kuvvetlendi. Kendi içinde bir ge

l işme gösterdiği kadar bütün memleket teşkilatına da yeni bir ruh verdi 

ve halkın ruhuna sokulmak imkânını buldu. Zayıf bir noktadan hareket 

eden Halk Partisi şimdi milletin karşısına alnı açık çıkacak bir halde se

ç imlere hazırlanıyor. 

Demokrat Parti ise kendisini karşılıyan sevgiyi ve teşviki gafil bir mi

rasyedi gibi avuç avuç sarfedip bit irmekten başka bir şey yapmad ı . Baş

langıçta onu tutan ümitler gevşedi, hayâl sukutu başladı. Demokra t Par

ti, iktidarın yüzünü görmeden eskidi, zayıfladı ve hayat kuvvet ini kaybet

ti. Bu, hazin bir manzaradır , fakat bir ibret dersidir. Türk efkârı umumi -

yes inin yüksek ve olgun vasfına bir alâmettir. Seçimler ari fesinde De

mokrat Parti safları sıkışacak yerde umumî bir gevşeme, sökülme ve eri

me manzaras ı ile karşı laşıyoruz. Bunun kabahati Demokrat Parti iç inde

ki vatansever ve idealist unsurların değil, onları fena yola sevketmiş olan 

baştaki idarenindir. Milletin Demokrat Partiye emniyet edebi lmesi için 

daha müspet delillere ihtiyaç vardır. 

Hüseyin Cahit Y A L Ç I N 

SEÇİM HEYECANI {*) 

On dört mayıs tarihine bizi yaklaştıran günler geçt ikçe hür bir seçi

min heyecan yaratan güzel ve millî ölçüde bir imtihan o lduğunu daha iyi 

anl ıyoruz. Partilerin kendi aralarında adaylarını tayin etmek için giriştik

leri yoklamalar ın açıklanan neticeleri bile ciddî alâka topluyor. Dudak kı

vırtan liste isimleri; şahsa göre kıymet ve ehemmiyet ler i değişen bazı 

kimseler i bu listelerde görmenin veya görmemenin yaratt ığı ruh haleti; 

yar ın milletin mukadderat ın ı eline alacak olan insanlara karşı daha ş im

diden duyulmağa baş lanan yakınlığın i fadesinden başka bir şey değildir. 

(*) Son Posta Gazetesi: 12.4.1950 - 1440 
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Bir, bundan evvelki seçimleri göz önüne getirel im; bir de 946 yı l ında 
inkisarla neticelenip de bir müddet sonra tazeleyeceğimiz int ihabın biz
lerde yaratt ığı tahassüsü karşılaştıralım. Arada ne büyük fark var. 

Tek parti zamanında adaylanmakla seçimi kazanmak aras ında hiçbir 
ayrılık yoktu. Çünkü iktidarın zilyeddi olan parti taraf ından aday göste
ri lmek demek mebus seçi lmekten başka bir şey değildi. Bugün ise, işin 
rengi tamamiy le değişmiştir. Bir defa ve evvela bir adayın kendi partisi
nin içinde yoklamayı kazanması lâzım geliyor, ancak bundan sonradır ki 
kat'i ve memleket seçmenlerinin tasvibine arzolunacak l isteye g irmek 
hakkı kazanıl ıyor. Ötesini ise Al lah bilir, Millet kimi isterse ve hangi par
tiyi medet umulacak bir durumda görüyorsa reyini ona verecektir. 

İktidar partisi dahi bütün o, afur tafurlarına rağmen bu defa işin cid
diyetini anlamış olmalıdır ki yoklamalara hususî bir alaka göstermiş , de
niyor. Şayet bu rivayet doğru ve ortaya sürülen iddiaların hakikat le bir 
alakası varsa, bu yüzden, iktidarın gedikli mil letvekil lerinin yüzde ellisi 
tasfiyeye uğramış . 

İnanmak lazım. 

Fakat iktidarın gedikli milletvekillerinin yüzde ellisi tasfiyeye uğramış 
ta onların yerini alanların dâvayı kurtarabi leceklerine mi hükmetmemiz 
laz ım? Kanaat imce böyle bir şey, yanl ış bir zehap olur. Çünkü 1950 se
çimleri; bütün bir iktidar geçmişinin top yekûn muhasebes in in ya ibrası 
veya mahkûmiyet i ile net icelenmek gerektiği için; önümüzdek i on dört 
mayıs tarihini parti l istelerinin muhtevaları bak ımından değil de, sadece 
o listelerin taşıdıkları parti patent damgaları bak ımından nazara a lmak 
doğru olur. 

1950 seçimlerini iktidar partisinin kazanması demek; geçmişte ken
disine af folunan bütün kusurların yok farzedilmesi demek olacağına gö
re; bu seçimlerde, mantıken, muhalefetin ve muhalefet i kat'i bir azamet
le temsil eden Demokrat Partinin galebe çalması icap ediyor. Cumhur i 
yet Halk Partisinin aday listelerinde yaptığı veya yapacağı değişikl iklerin 
de, bu bak ımdan, esaslı hiçbir ehemmiyet i o lmamak lazımdır. Kaldı ki 
bizzat Cumhur iye t Halk Partisinin kendi hayatî menfaati zav iyes inden 
de, on dört mayıs seçimlerinin Demokrat Parti tarafından kazanı lması 
doğrudur. Çünkü ve ancak bu suretle, bu hürriyetçi partinin, bu mem
lekete neler verebileceği ve ne gibi hizmetler ifa edebileceği anlaşı lacak
tır. D.P., vaat olarak millete karşı müteahhit bulunduğu şeyleri yer ine 
get i remezse, o zaman dâvayı, y ine C.H.P. si Kazanmış olur. Zira, böylece 
sabit olur ki D.P. nin şimdiye kadar bu millete söylediği şeyler lafugüzaf 
idi ve hak C.H.P. sinin tarafında bulunuyordu. 
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Bunun sabit olabilmesi için de, bu partinin, iktidarı b ı rakması zaru
ridir. Bu, az heyecanlı bir dâva mıdır ve hür bir seçimin ulviyetine bun
dan daha güzel bir misal tasavvur olunabilir mi? 

Sel im Ragıp E M E Ç 

KADIN ADAYLAR (*) 

Önümüzdek i seçimlerde partilerce kadın adaylara fazla itibar edi lme
diği göze çarpıyor. Sorarsanız halk kadınları az ımsıyormuş, kadından iş 
ç ıkmaz d iyormuş. Bu şartlar alt ında Dokuzuncu Büyük Millet Mecl is in
de geçenkinden daha az kadın milletvekili göreceğimiz anlaşıl ıyor. 

Biz halkımızın ciddî olarak yukarıki hükmü ben imsemiş olacağını 
sanmıyoruz. Ortal ıkta böyle bir hava esiyorsa bile bu ancak kötü bir pro
pagandanın üflemesile olmuştur ki, mut laka gideri lmesi lazımdır. 

Atatürk inkılâblarının en başta gelenlerinden biri de şüphesiz insan 
hakları bak ımından kadını erkeğe tamamile eş bir duruma getiren ka
nunlar sistemidir. Tarihî tekâmül safhaları boyunca kadının cemiyetteki 
yerini burada inceleyecek değil im. Pazarlarda bir mal gibi alınıp satıldığı 
devir lerden haremde bir süs, yahud tarlada boğaz tok luğuna rençber 
muameles i gördüğü günlere kadar bizim kadınlarımız çok geri hayat 
şartları alt ında yaşamışlardır . Onlarla beraber cemiyet imiz in de geri ka
l ışının başl ıca sebebi budur. Kadına hürmet etmiyen, ona saygı göster
meyen, onun haklarını tanımıyan insan toplulukları içinde bu lunduğu
muz yüzyı la ayak uydurmak iddiasında bulunamazlar . Demek oluyor ki 
kadını hakir gören her türlü inanışlarla savaşmak, bunları mut laka or
tadan kaldırmak zorundayız. 

Unutmıya l ım ki yurdumuzda Medenî Kanun yürür lüğe gireli henüz 
çeyrek yüzyıl olmamıştır . Böyle olduğu halde bugün içtimaî faaliyet sa
halarının her köşesinde kadınlarımızın aldığı yer iftihar edi lecek kadar 
yüksekt ir . Hâkim olan, doktor olan, kimyager, muharr ir , ressam, hey-
keltraş, avukat olan kadın neden milletvekili o lmasın? İçimizde bu mil le
tin dâvaları üzerinde kafa yoran kadınlar yok mudur? Varsa çal ışmak, fi
kirlerini yürütmek hakkını onlardan nasıl esirgeyebil ir iz? 

Yak ından tanıdığım için söylüyorum, mesela bir Tezer Taşkıran belki 

gürül tüsüz fakat yoru lmak bilmez gayretlerile Mecliste bir çok erkekler

den daha faydalı iş görmüştür. Bir Nazlı Tlabar İstanbul halkını niçin 

temsil edemiyecekt ir? 

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 19.4.1950 - 9229 
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"Hal ide Edib kaç erkeğe bedeldir?" tarzında bir sual insanı gülünç 
edebilir; çünkü mesele onun karşısına koyacağımız erkeklerin sayısıile 
değil, değeri le ilgilidir. Bu bak ımdan Halide Edib tabiatile yalnız bir er
keğe bedel olabilir, fakat erkek bir Yakub Kadri, hattâ bir Huxley o lmak 
şartile. 

Kadının erkek arasında fikri değer farkları bu lunduğuna dair bazı 
muhit lerde yaşıyan inanç, yukar ıda da işaret ettiğim gibi, köhne bir zih
niyetten artakalmış içtimaî bir tortudan başka bir şey değildir. Erkek 
vardır yüz erkekten daha akıllı, daha cesur, daha beceriklidir. Fakat ka
dın vardır, bin erkeğin düşünemediğ ini düşünür, söyl iyemediğini söyler, 
yazamadığ ın ı yazar. 

Bu itibarle seçimler karşısında halkımız adaylar hakkında bir karara 
varmak isterken kadınlık, erkeklik gibi bugünkü şartlara uymayan se
bepler üzer inde hiç durmamalıdır . 

Kimin fikirleri bizimkilere uyuyor? Kim bizim dâvalarımızı benimsiye-
rek çalışır? Mecliste bizi kimler temsil edebilir? 

Düşünülecek, üzerinde ısrarla durulacak nokta budur! K im dedikle
rimiz aras ında Ahmed . Mehmed, Ayşe, Fatma hep beraber ve bir hizada
dırlar. Atatürk inkılâbı cinsiyet üzerine kurulabi lecek teklifleri kökünden 
ilga etmiş, hattâ çok daha öteye geçerek sınıf farkı gözetmeksiz in bütün 
vatandaşlar ı kanun önünde eşit tanımıştır. Biz, bugün kurmakta oldu
ğumuz halk idaresini ancak o inkılâb prensiplerine dayanarak yükse l te
bileceğiz. Bazı larına hoş görünmek kaygusu ile de olsa, hiç bir noktada 
yan kaymalara imkân vermiyel im. 

Nadir NADİ 

M O S K O V A İÇİN ÇALIŞANLAR (*) 

Milletimiz bir suikasd karşısındadır. Bunda rol alanlar, doğrudan 
doğruya Moskova ajanları değildir, kin ve ihtiras yüzünden aklî muvaze
nesi bozulan bir takım bedbahtlar la saf dinî hisleri ve koyu ve müfrit mil
lî heyecanlar ı dolayısıyle bunların ifsadına kapılanlardır. Ara lar ına koyu 
müteass ıp veya koyu mill iyetsever nikabı alt ında bazı Moskova ajanları
nın kar ışmış olması da akla yakındır. 

Türkiye 'de düzelmeğe muhtaç çok esaslı kusurlarıyle beraber hürri
yete, n i zama ve terakkiye göre ayarlı bir idare vardır. Tesirli bir muraka
be ve muvazene sistemiyle bu idarenin noksanlarını düze l tmek üzere 

(*) Vatan Gazetesi: 19 Nisan 1950 - 3200 
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mil let harekete geçmiş ve mukadderat ın ı ele almıştır. Birkaç hafta sonra 
cereyan edecek umumî seçimlerden, öyle umarız ki, sağlam, polit ika de
d ikodular ına arka çevirmiş ve müsbet işlere sarı lmış bir z inde Türk iye çı
kacaktır . 

Var l ığ ımıza kendi küçük hesapları ve ihtirasları hesabına suikasd ku

ran şer unsurları , işte tam bu sırada ortaya boşanmışlardır . Bunlar bi

rer birer yoklansa, çoğunun hislerinin Moskova 'ya meyill i o lmak şöyle 

dursun, şiddetle aleyhte olduğu görülür. Fakat dünyada mevcut şartlar 

alt ında; bu gibilerin Türkiye 'de mevcut nizamı şu veya bu bahane ile yık

mas ından ancak ve ancak Sovyet Rusya istifade edebilir. Türkiye 'de 

ayaklanan nizam ve terakki düşmanlar ı , hiç farkında o lmadan Moskova 

için çal ışan gafillerdir. Türkiye 'de çıkarılan kargaşalık manzaras ı karşı

s ında bu saniyede Moskofluk sevincinden çılgın bir haldedir, kendi için 

çal ışan safdilleri ve bedbahtlar ı zevkle seyrediyor, maazal lah sırası gelir

se, ancak onun adamları bulanık sudan istifade ederek parsayı toplaya

caklardır. 

Türkiye 'de nizam ve terakki ile irtica ve anarşi arasındaki mücade le 

yi k ısaca z ihnimizden geçirel im: Üçüncü Selim, Türkiye için bekanın te

rakki ve nizamla alâkalı o lduğunu kavrıyor, tam bir vatansever fedakâr

lık ve azmiyle ortaya atılıyor. Anarşi ve irtica sayesinde iradesini yürüt

meğe al ışmış, başıboş bir kuvvet olan Yeniçeril ik, bu teşebbüsü menfa

atlerine uygun bulmuyor. Ayaklanıyor, Üçüncü Sel im, Türkiye 'de terak

ki n izamının ilk şehidi oluyor. Alemdar, terakki bayrağını tekrar İstan

bul 'a dikiyor, fakat kahbece bir baskına uğratılıyor. Ancak anarşi kayna

ğı Yeniçer i ocağının İkinci Mahmut tarafından söndürülmesi net ices inde-

dir ki Türkiye 'de terakki yolu açılıyor ve irtica, anarşi şekl indeki tabiî 

müttef ikini kaybediyor. 

Bundan sonra Türkiye 'de nizam ve terakkinin tabiî düşmanı olarak 

Moskof luk, bütün kuvvetiyle harekete geçiyor, saraya sokuluyor, hükü

met in içinde adamlar peyda ediyor, yeşil sarıklı ajanları halkı terakkiye 

karşı ayaklanmağa, asırlardanberi tam bir samimî hava içinde komşuluk 

ve dost luk ettikleri hıristiyan unsurları kesmeğe davet ediyor. Bu kıtal

ler, Avrupa 'dan idam hükmümüzü almak için Rusya 'ya lâzımdır. İlk ön

ce kıtali bizzat tertibe uğraşıyor, sonra bunu m e l u n c a bir propaganda

nın cepanesi diye kullanıyor. 

Rus sefiri İgnatiyeflerin ve adamlarının kurduklar ı fesat ocağı, irtica 

ile ittifak suretiyle, tam netice vereceği sırada nizam ve terakki kuvvet le

ri ortaya atılıyorlar, gurur ve ihtirası ve Mahmut Nedim paşalar ın tezvi-
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rine kapı lması yüzünden Moskof emellerinin desteği haline gelen Aziz' i 

tahttan indiriyorlar. Gene Rusların tahrikiyle Türkiye 'yi boyunduruk al

t ına a lmak maksadıy le Yal ıköşkünde toplanan büyük devletler konferan

sı, ilk meşrut iyet bayramını ilan eden top seslerinin karşıs ında dağıl ıyor. 

Türkiye, Abdülhamid ' in ve irticaın pençesinde gitgide eriyip çökerken, 

Çarlık Rusya ile o zamanki emperyal ist İngiltere, Reval 'de buluşuyor lar , 

miras taksim etmek zamanı geldiğine karar veriyorlar. Mil let imizin buna 

mukabeles i 1908 meşrutiyetini ilan etmek oluyor. 

Ne Abdülhamid ' in , ne emperyal ist devletlerin, ne de dinî irticaın işine 

ge lmeyen bu terakki gidişine karşı, yıkıcı kuvvetlerin elbirliği ve küskün 

münevver ler in desteklemesi neticesinde 31 Mart irticai başgöster iyor. 

Aradan zaman geçiyor. Gene yıkıcı kuvvetler irticala birleşiyor, bütün 

kusur lar ına ve hatalarına rağmen memlekette n izam ve terakkiyi ve fera

gatli vatanseverl iğ i temsil eden İttihat ve Terakki yıkıl ıyor. Bunu takip 

eden Balkan Harbi devrinde bozguncu bir hükümet iş baş ında bu lunu

yor, memleket in en mamur kısmı olan Rumeli bu yüzden elden gidiyor. 

C ihan harbinden sonra memlekete ecnebi istilası gelince, gene irtica
ın, sarayın ve küskün ve haris münevver ler in bunun etrafında bir halka 
o lduğunu görüyoruz. Hırsları yüzünden ecnebi işgalini ve memleket in 
idamını; millî kuvvetleri arkadan vurmak, aleyhlerine fetvalar ç ıkarmak 
gibi suretlerle kahbece destekliyorlar. Eğer laiklik hareket inin tatbikında 
ifrata gidi lmişse, sırf irticaın düşmanla bir o lmak suretiyle memleke te 
yaptığ ı ihanet yüzündendir . Normal vaziyet geri gel ince, bu ifratların or
tadan kalkması lazımdı, lâiklik bir dinsizlik hareketi değildir, dinin poli
tika nüfuzuyla alâkalı sefil emellere alet edi lmesine meydan b ı rakmama
sı itibariyle dinin ulvî ve ahlâkî mânas ına karşı en büyük saygı ifade eden 
bir harekett ir . Lâikliğin bu mânada bir an evvel düzelt i lmesi yo lunda biz 
gayret sarfetmekten hiç bir zaman geri kalmadık. İki aylık tati l imize se
bep olan (Berraklığa doğru makale serimizi okumayanlar veya unutanlar 
varsa, bunu yakında kitap şeklinde neşrettiğimiz zaman hakikati anlaya
caklardır. ) 

O meş 'um 31 Martın arifesinde; şahsiyeti bütün Türk mil let inin malı 

o lan muhterem Mareşal Fevzi Çakmağın ö lümünü ve gençl iğin haklı ve 

asil hassasiyet ini istismar ederek, Yeniçeri usulü kazan dev irmeğe kalkı

şanlar, vakit vakit tarihimizin sahnesinde kendini gösteren ve mil letin 

hürriyet, n izam, terakki ve saadet imkânlarını kendi mel 'un emeller i he

sabına kundak lamağa çalışan, Yeniçeri usulü kazan kaldıran kuvvet le

rin tâ kendisidir. Bunlar her zaman gibi muvanezes iz haris lerden, na-
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muslu bir çal ışma neticesinde elde edemeyeceği mevkileri fesat yo luyle 
elde e tmeğe çalışan tufeyli ruhlulardan, mürteci lerden, tâ arkada da 
Mosko f ajanlarından mürekkeptir . 

Mareşal Çakmak, tam 31 Martın arifesindeki ö lümüyle mil letin Kur
may Başkanl ığ ı vazifesine devam etmiş, yıkıcı kuvvetlerin kendi kendi le
rini ele vermeler ine imkân hazırlamıştır. Vatana bu son h izmet inden do
layı ruhu şadolsun. 

Kendi ler ine hiç bir menfaat temin etmiyecek, ancak Moskof luğun işi
ne yarayacak bir yo lun yolcusu olan bedbaht gafillere gel ince, bunlara 
tavsiyemiz, kendilerini milletin ebedî nefretine maruz bırakacak bir akı
bete va rmadan evvel gözlerini açmaları ve Türk mil letinin n izam ve terak
kisine kendi ihtirasları yüzünden el uzatt ıklarından dolayı p işmanl ık 
duymalar ıdır . 

Hayır, bunlar o mel 'un zehirlerini millete sunamayacaklardır . Türk 
mil let inin beka azmi, selim görüşü, terakki sevgisi panzehir vazifesini 
görecektir . 

Ahmet Emin Y A L M A N 

SEÇİM MÜCADELELERİ (*) 

Seçim mücadeleler i başlamış bulunuyor. Her vatandaşın bunlar ı alâ
ka ile takibetmesi ve kendi reyini a lmağa çalışan partiler ve adaylar hak
kında kendi kulağı ve kendi muhakemes i ile bir hüküm vermeğe çal ışma
sı pek tabiîdir. Millet Partisi adını alanlar etrafa kan, kin ve nefret saçan 
bir azgınlık ile işe başladılar. Bunlar "Mürür-u z a m a n ' a bakmadan ma
zinin hesaplarını soracaklar, cezalar, sürgünler ve sehpalar la memleket i 
hürriyete, yâni kendilerini ikbal ve diktatörlüğe kavuşturacaklar . 

Azg ın bir kısım demokrat lar da bir kısım vatandaşlara karşı husumet 
kararı almışlar ve darağaçları kurmağa, kabahatl i gördükler i k imseler i 
hemen tepelemeğe hazır lanmışlardı. Şimdi kendi hazır ladıkları si lâhın 
kendi aleyhlerine dönebi lmesi ihtimali karşısında ne düşündükler in i bil
miyoruz. Çünkü "Mürür-u zaman ' a bakı lmaksız ın eski mazinin defterle
ri karıştırı l ırsa kendilerini de ortadan kaldırmak için binbir bahane icad 
edilebilir. 

Fakat küfürbazlar partisinden seçim programı ve beyanname vesaire 

gibi şeyler sormağa beklemeğe ne lüzum var? Onlar programlar ını , hazır

lıklarını İstanbul sokaklar ında mağşuş ve hain ağız lardan fırlıyan müba-

(*) Ulus Gazetesi: 19.4.1950- 10346 
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rek kel imeler alt ında ve İstanbul sokaklar ında yarattıkları dehşet hava
sında fiilî surette ortaya koydular. Anlaşıl ıyor ki Millet Partisi deni len teş
kilâta oy verenler vatanda çıkacak yangını körüklemek hissesine iştirak 
edecekler ve dökülecek kanların akmasına yard ımda bulunacaklardır . 

Bu azgınları ve yollarını sapıtmış olanları zabıta ile ve bütün memle 
ketin nefreti ile başbaşa bırakarak biz kanun ve ahlâk daires inde siyasî 
mücade ley i kabul etmiş muhalif lere bakal ım. Demokrat Parti Reşat Bel-
ger ve Fuat Hulusi Demirell i gibi sevimli ve medeni şahsiyetlerle Sirkeci 
meydan ında insanca dile geldi. Orada bulunup da sevgili doktoru ve 
muhte rem Demirell i 'yi d in leyememek hakikî bir mahrumiye t teşkil ettiği
ne eminim. Nihat Reşat Belger senelerce hastalara deva bu lmaktan ileri 
ge lme bir it iyad ile birçok içtimaî dertlerimizi ve İstanbul 'un susuzluk 
hastal ığını kolaycacık iyi ediverdi. Ev yaptıranlar artık hiç üzülmesinler , 
Demokrat Parti iktidara gelirse her şey düzelecektir. Hele işsizler! Onlar 
dört gözle Demokrat Partiyi beklesinler. Çünkü cömert doktorun cebinde 
öyle hazır bir reçete var ki bu haplardan yutanlar derhal refaha kavuşa
caklardır. Hattâ belki muhterem Demirell i 'nin bahsett iği havyar lardan 
bile bol bol yiyeceklerdir. Ah.. . Demokrat Parti bir iktidara gelse! 

Fakat sevgili doktor halkın haline acıyıp da şu işsizlik hastal ığını te
davi için ş imdiye kadar neden bir şey söylememiş, ona yanıyoruz. Hem 
bu yalnız memleket imize değil, bütün insaniyete de büyük bir h izmet 
o lurdu. Çünkü Avrupa 'da ve Amer ika 'da milyonlarca işsiz, kanser in, ro
mat i zmanın ilaçlarını bekler gibi, belki de daha büyük bir iştiyak ile, iş
sizliğe bir çare arıyorlar. Dünyanın en müterakki , en zengin memleket le 
rinde en mütehass ıs kafalar işsizlik ilacını keşif için meşgul . Doktor, bu 
"Hacer- i felsefi"yi bulmuş, cebine koymuş, yalnız uzaktan hal imizi sey
retmekle meşgul . Fakir hastaları tedavi hususunda civanmert l iğ ini bildi
ğimiz muhte rem doktorun bütün beşeriyeti kucakl ıyan bu işsizlik felâke
tini tedavi hususunda neden bu kadar hasis davrandığını an lamak zor
dur. 

O yalnız vaadetmek, ağızlarımızı sulandırmak ve yüreğimiz i hoplat
mak ile meşgul . İstanbul'a hiç sudan bahsedil ir mi? Herkes kulak kesi
lir ve dinler. Uzaktan bile kendisini dinledik ve keyif lendik: 14 Mayısta 
oylarımızı Demokrat Partiye verel im, ondan sonra bak nasıl bizi suya bo
ğacak! Aziz doktora biz ş imdiden müjde verel im ki bu su yoldadır . Ken
disini hiç zahmete sokmadan İstanbul halkı ona yak ında kavuşacakt ır . 
Lütfi Kırdar suların borularını Avrupa 'dan getirtti, yolları kazdırdı ve ki
lometre lerce mesafeye boru döşetti. Bu çal ışmalar devam ediyor. 

Muhterem Demirelli, partileri iktidar mevki ine gelirse ve rem aşısını 

köylere de sokacaklarını vaadediyor. O vaadediyor, fakat bugün Halk 
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Partisi yapıyor, aşılıyor. Ve pek tabiîdir ki 20 mi lyonu birden aş ı lamağa 
imkân yoktur. Onlar vaadde, Halk Partisi icraatte... 

Bu meşgul iyet arasında Halk Partisinin balık dolu denizden havyar 

çıkarıp da millete yedirememesi daha çok büyük bir cinayet ise de bu ku

surun ona bağışlanacağını ümit ederiz. 

Ne olursa olsun, hürmete şayan şahsiyetler taraf ından yapı lan ten-
kidleri d inlemekten zevk duyduğumuz kadar halktan rey istemelerini de 
tabiî buluruz. Ne zararı var, meşhur sözdür: İsteyenin bir yüzü kara... 
derler... 

Hüseyin Cahit Y A L Ç I N 

PARTİ PROPAGANDALARI (*) 

İtiraf edeyim ki Demokrat Partinin propaganda nutuklarını büyük bir 
zevk ve memnuniye t ile okumaktay ım. Çünkü içlerinde Burhan Felek' in 
latifelerine taş çıkaran hoş ve eğlenceli fıkralar var. Bu bak ımdan sayın 
Demokra t Şeflerini tebrik ederiz. Parti propagandalar ını halkı sinirlendi
recek mânâsız ve yavan sözlere saplanmak mahzurundan kurtarmışlar
dır, ortaya neşe ve nükte şaheserleri ç ıkarmaktadır lar. 

İstanbul Demokrat Parti Başkanı sevgili doktor Nihat Reşat Belger 

Şehremini 'nde Saray meydanında yaptıkları bir toplantıda diyor ki: 

"Siyasette ve idarede başta bulunanlar liyakatli ve faziletli insanlar 
o lursa her mücade leden iyi netice elde edilir. Meselâ bir vi lâyetin baş ına 
iyi bir vali geldiği zaman o vilâyet rahatl ığa kavuşur ve halkın istediği 
olur. Fakat iltimaslı kimseler vilâyetin başına vali gelirse faaliyet durur, 
bir tek çivi bile çakı lmaz. Siyasette de işlerin iyi yürümes i ve vatandaşla
rın refah ve saadete kavuşması için liyakatli insanlara rey vermek lâzım
dır. 14 Mayısta sandık başına giden her vatandaş buna dikkat etmeli
dir... 

Biz im tanıdığımız doktor Nihat Reşat bu kadar iptidaî ve yavan düşü
necek ve konuşacak bir zat değildir. Onun ince zekâsı kendi sözlerini 
d inlerken için için gülmiye muhakkak ki kendisini sevketmişt ir . Fakat 
anlaşı lan, dinleyicilerini pek basit insan telâkki ediyor ki bu kadar ço
cukça hikmetlere başvurmuştur. 

Genel seçimler bir l iyakat ve fazilet imtihanı değildir. Mese lâ muhak

kak ki dünyanın liyakatli ve faziletli insanları aras ında bulunan aziz dok-

(*) Ulus Gazetesi: 20.4.1950 - 10347 
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tor umumî oy sistemi ile yapı lacak bir imt ihanda gene muhakkak ki, sı

fır alır ve elleri boş döner. Memleket in bütün liyakatli ve faziletli insanla

rının hep Demokrat Partiye dolup Halk Partisinin hissesine bütün kabi

liyetsiz ve ahlâksız kimselerin düşmüş o lduğunu iddiaya doktorun neza

keti ve zekâsı mâni olacağı muhakkakt ır . Şu halde bu sözlerin kıymet i 

bir tatlı kâğıt helvasının ağızda bıraktığı geçici lezzet gibi kalıyor. 

Doktorun ayrılmaz muhterem refiki Fuat Hulusi Demirel l i Kuzgun

cuk'taki propagandas ında daha esaslı hikmetlere temas etmiştir. Sayın 

Demirel l i bu cennet vatanda hür ve mesut insanlar görmek istiyor. Her

halde bunun muhal i f me fhumunu bize atfettiğine ihtimal ve remem. Çün

kü Halk Partisi bu cennet vatanda hür ve mesut o lmıyan insanlar iste

miş olsa idi demokrat rejime taraftar olmaz, demokrat ik rejimi tatbika 

baş lamaz ve Demokrat Partiye bu hür propaganda meyan ında tam bir 

hürriyet le söz söylemek imkânını vermezdi . Demek oluyor ki gösterdiği 

arzuda biz de kendisiyle beraberiz. Yalnız, o bu gayeyi temin edecek hü

kümet in bugün bulunmadığ ı kanaatindedir. 

Bu cennet vatanda bütün insanların mesut o lduğunu iddia e tmekten 

uzağız. Bütün insanlar bu kötülük dünyasında değil ancak ahirette, cen

nette mesut olabilirler. Saadeti hükümetten bek lemek çok yanl ış bir fel

sefe o lduğunu herkes bilir. Dünyada halkı mesut etmek sırrını bu lmuş , 

talihsizliği ve felâketi ortadan kaldırmış bir hükümet in hangi ü lkede 

mevcut o lduğunu muhterem hukuk şinas bize göstermiş olsa idi kendi

sine minnettar kalırdık. Hür insanlara gelince, bu hususta sayın Demi-

relli 'yi propaganda meydanında değil, yalnız başına kendi ça l ışma oda

s ında görmüş olsaydık, v icdanına müracaat ederek kendisinin hür olup 

olmadığını sorardık. Çünkü bu memlekette bugün hür o lmayan bir Türk 

vatandaşı yoktur. Ve dünyanın hiç bir memleket inde bugün bir Türkten 

daha hür bir insan bulunmamaktadır . Batının en ciddî devlet adamlar ı 

nın söz sırası düşüp de Türkiye 'den bahseder lerken memleket imiz i 

"Dünyanın en hür cumhuriyet ler inden biri" diye tavsif etmiş olduklarını 

sayın filozof dostum ya okumamış , ya unutmuş olacaktır. Eğer bugünkü 

hükümet ve onu tutan Halk Partisi bir hürriyet partisi ve hürriyet hiz

metkâr ı o lmasa idi sayın Fuat Hulusi bizleri de kendi yan ında bulurdu. 

Sayın Demirell i 'nin; "Şef için çalışan hükümet değil, mil let in h izme

tinde çalışan hükümet istiyoruz" dediğini görünce, kendis inden tama

men ayrı l ıyoruz. Açık konuşal ım. Bugünkü hükümet şef için çalışıyor da 

ne yapıyor? Yapı lan yollar, şömendöferler, l imanlar, barajlar, sürülen 

tarlalar, derinleştiri len maden kuyuları, açılan mektepler, teçhiz edilen 
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ordular Şe f in çiftliklerini, tarlalarını, mahsuller ini mi besl iyor? Onun ço

cuklarını mı okutuyor? Onun ceplerini mi dolduruyor? Memleket te Şe f i n 

keyfi, hevesi , şahsî arzusu mu hâkimdir? Şef istediği vatandaş lar ın ma

lına, hayatına, ırzına tasallut mu ediyor? Türk vatandaşlar ı kanunun te

minat ı alt ında değil midir? Sayın dostum uzun müddet hâkiml ikte bu

lunduğu, Temyiz İcra Dairesine riyaset ettiği zaman Şe f in menfaat ler ine 

mi hizmet etti, kanunun ve vicdanın emrini mi yer ine getirdi? Ben onun 

fazilet ve ahlâkına o kadar eminim ki kendisine bu suali tevcih e tmekten 

bile iç imde bir azap duyar ım. Fakat o kadar faziletli ve insaflı dos tum 

kendisi bugünkü hükümet ve rejim hakkında böyle bir şeyi nasıl söyler 

ve dosta, düşmana karşı memleket in mutlak hâk im ve keyif ve haves ine 

tabi bir diktatörün kölesi şeklinde nasıl tasvir eder? 

Hüseyin Cahit Y A L Ç I N 

BU DÂVADA DA BERABERİZ ! (*) 

Celal Bayar' ın dünkü beyanatı , bu toprağa ve bu inkı lâba mut lak 
bağlı l ığın en yüksek ölçüsünü veren samimi bir vatanperver l iğ in ve in
kılâpçıl ığın halis vesikasıdır. Bu, millî bir beyanname değer indedir ve 
hangi part iye mensup olursa olsun, irticaa ve kızıll ığa gönlünü, kafasını 
veya iradesini kapt ı rmamış her dürüst vatandaş onun alt ına tereddütsüz 
imzasını koyabil ir. Demokrat Parti Başkanını ve arkadaşlar ını Türk Mil
letinin çoğunluğunu dile getiren böyle bir demeci tam zaman ında hazır
ladıkları ve yayınladıkları için, ruhumuzun ta d ib inden gelen en sıcak 
nişlerimizle tebrik edel im. 

Evet, inkılâbın düşmanlar ı karşısında şu veya bu parti yok, Türk Mil
letinin parça lanmaz bütünü vardır. O zaman siz demokrat o lduğunuzu, 
biz halkçı o lduğumuzu unutur, yobaza ve kızıl ajana karşı inkı lâp cephe
sinin müşterek ideal arkadaşı ve gönüllüsü hal inde karşı çıkarız. 

Bu memlekette başl ıca üç veya iki buçuk parti üç veya iki buçuk fi
kir cereyanı vardır ama, bu partiler ayrı ayrı fikirlerin temsilcisi değildir
ler : Atatürk İnkılâbı, irtica ve kızıllık önünde, CHP ve DP, yani Türk Mil
letinin mut lak çoğunluğu birleşir. Millet Partisi bu cereyanlar ve b i lhas
sa ilk ikisi önünde bocalamaktadır . Kızıl ajanlarsa partisizdirler ve yeral
tı fesatlariyle ortalığı karıştırıp kaynaşt ırmak sevdasındadır lar . 

Hedefleri hepimizin üstüne titrediğimiz dürüst ve düzgün bir seç im 
imkânını ortadan kaldırıp, en nazik günlerde, müşterek dâvayı ekş i tmek-

(*) Ulus Gazetesi : 21.4.1950-10348 
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tir. Yalnız İktidar Partisi değil, ikinci büyük partimiz de bu oyuna ge lme
yeceğini i lân etti. Al lahım çifte lâmlı yüce ve kutsal adını kapmak istedik
leri sandalyelere doğru tırpan atar gibi kul lanan sefil polit ika düzenbaz
larının oyununa gerçek itikat sahipleri de gelmezler. Ben o it ikat sahip
ler inden bir iy im ve hiç bir dinsiz, benim gözümde, yüksek din me fhum
larını günlük siyaset perdesinde kukla gibi oynatmaya çal ışanlar kadar 
ahmak ve alçak değildir. 

Bütün vatanperver ve inkılâpçı partileriyle, hatta bütün samimi din-
darlariyle bu millet, yeşili kızıla boca eden düşman entr ikalar ına bi lerek 
veya b i lmeyerek alet olanları affetmiyecek ve a lçakça temayül ler ini daha 
iradelerinin kökünde iken ezmesini bilecektir. 

Peyami SAFA 

MİLLÎ BİRLİK (*) 

Celâl Bayar ' ın evvelki gün gazetelerde yay ın lanan demeci yurdun her 
taraf ında iyi karşılandı. Müstesna vaziyet lerden faydalanarak memle 
kette karışıklık ç ıkarmak isteyenler de böylece ümidler inin boşa gittiğini 
bir defa daha gördüler. Son derece nazik anlar yaşadığ ımız bir s ırada bi
zi iç imizden çökertmek için fırsat kol layan düşmanlar ı hayâl kır ıkl ığına 
uğratmakla Celâl Bayar demokrasimize büyük bir hizmette bu lunmuş
tur. Bundan öncekiler gibi bu hizmeti de tarih unutmıyacakt ır . 

Memleket imizde ciddi bir irtica tehl ikesinden bahsetmek gerçi zordur. 
Atatürk inkılâpları sayesinde umumî seviye bundan kırk elli yıl evvelisi
ne kıyasla çok yükselmiştir . Halkımız zaten ne dediğini, ne istediğini iyi 
bil iyor. Dünya işleriyle ahiret işlerini birbirine karışt ırmanın zararlarını 
tarih boyunca o kadar çekmişizdir ki bugün Cumhur iyet in y irmi yedinci 
yı l ında, büyük çoğunluğumuz herhangi bir geriye dönüş hareket ini nef
retle karşılar. Bunu kötü niyetliler ve bozguncular da pek iyi bilirler. Za
ten bunun içindir ki bunlar durup dururken uluorta kışkırtıcıl ık hare
ketlerine gir işmeğe cesaret edemezler. Kolladıkları fırsatlar vardır. Millet 
ö lçüsünde heyecan ve teessürlerden faydalanmağa çalışırlar. Böyle an
larda halkın hassasiyetini kamçı lamak, mümkünse umumî bir galeyan 
yara tmak ve memlekette dirlik düzenliği altüst etmek en büyük emelleri
dir. Çünkü k im olduğunu gayet iyi bildiğimiz düşman yu rdumuzda nor
mal bir hürriyet nizamı kurulmasını kat' iyyen istemez. O bilir ki böyle bir 
n izam millî birliğin en sağlam temelidir. Normal hürriyet n i zamında bir 

(*) Cumhuriyet Gazetesi : 22.4.1950 - 9232 
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parti öteki parti lere tüyleri ürpererek bakmıyacakt ır . Böyle bir n izamın 
h ü k ü m sürdüğü bir yerde vatandaş vatandaşın canına, mal ına ve haysi
yet ine göz dikmiyecek, ortalıkta diş gıcırtıları duyulmıyacak, k imse k im
senin kanına susamıyacaktır . 

Bu itibarla Demokrat Parti Başkanı Celâl Bayar' ın demec inde İstikla
l imize kasdedenler hesabına ümid kırıcı bir kuvvet buluyoruz. 

Ne bekl iyorlardı? Ne buldular? İstiyorlardı ki seç imlerden önce m e m 
leketi bir huzursuzluk havası kaplasın. Halk ve parti ler birbir ine girsin, 
hükümet zayıf düşsün. Bu takdirde ne olurdu? İçeride bir ihtilal mi çı
kardı? Profesyonel düşmanımız ın bu derece hayale kapı lacağını sanmak 
onun zekâsını az ımsamak olur. Hayır ihtilâl ç ıkmazdı . Fakat belki vazi
yet ten telaşa düşen hükümet olağanüstü tedbirlere başvurmak lüzumu
nu duyar, beş yıllık demokrasi gayretlerimiz boşa gitmiş olur; biz de ge
risin geriye başlangıç noktamıza dönerdik. Sıkıyönetimler, baskıl ı seç im
ler, güdümlü gazeteler, dudağı kilitli insanlar, teessür ve ıstırab içinde bir 
halk... İşte düşmanımız ın burada yürüdüğünü görmek istediği rejim bu
dur. Çünkü asıl millî za'fın bu rejimle üzerimize çökeceğini o çok iyi bilir. 

Böyle bir vaziyeti hazırlayabilecek ihtimaller karşıs ında öteki muha
lefet parti lerinin de uyanık bulunmasını gönül çok ister, lüzumsuz ihti
raslara kapı larak realiteyi inkâr etmek insanı çok defa yanl ış yo l lara sü
rükler. Bu ise ancak menfaati biz imkine zıd olanların işine gelir. Din iş
leriyle dünya işleri birbir inden ayrılalıberi hükümet elbette âyinlere, me
rasimlere ve türlü türlü ibadetlere nezaret etmek, yahud da bunlar ı ya
sak e tmek hakkını kendinde görmüyordur ve görmez. Fakat, gizli veya 
açık, siyasî maksadlar la başvurulan din törenleri karş ıs ında da laiklik 
prensibini ileri sürerek hükümet in elini kolunu bağ lamaya imkân yok
tur. Tanr ı evini polit ikaya karıştırmak, Tanrıya karşı o lduğu kadar mil le
te karşı da bir suçtur. Hele bu millet bizim gibi kendi iç n i zamına yen i ve 
ileri bir şekil vermeğe çalışan bir millet olursa. 

Nadir NADİ 

İYİ BİR HAREKET (*) 

Geç oldu ve güç oldu. Fakat, her halde oldu, Demokrat Parti Başka
nı Celâl Bayar ' ın memlekette irtica ruhu ve teşebbüsleri hakkındaki be
yanat ı demokrat ik rejimin birleşmesi ve kökleşmesi bak ımından mesut 
bir hâdise teşkil eder. Biz senelerden beri dış ve iç tehlikelere işaret ede

ri Ulus Gazetesi: 23.4.1950 - 10350 
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rek aramızdaki parti mücadele ler inin bir ölçüye ve insafa dayanmas ı lü
zumunu müdafaada ısrar ediyorduk. Fakat bütün bunlar ı muhali f ler imiz 
kendi üzerler inde bir baskı yapmak yahut onları faaliyetten a l ıkoymak 
için bir bahane diye telâkki etmekten geri kalmıyorlar ve bu tehlikeleri 
hep biz im uydurduğumuzu söyliyerek bildikleri gibi hareketten geri kal
mıyorlardı . 

Halkın kalbinden kanun korkusunu kaldırarak yer ine Al lah korkusu
nu yer l işt irmek gibi ya çılgın ya hain bir azim ile faaliyete başl ıyanlar, ce
miyet içinde kayıtsız ve şartsız hürriyet müdafil iği maskes i al t ında anar
şiyi hazır l ıyanlar hep Demokrat Partinin göğsünde yet işmiş, h imaye gör
müş kimselerdir. Biz bunları Demokrat Partiye karşı düşmanl ık eseri 
göstermek ve gördüğümüz makul bir hareketin aleyhinde bu lunmak için 
değil, çeki len zorluklardan bir ibret dersi ç ıkararak gelecekte birbir imizi 
daha anlayışlı bir münasebet içinde ve vatanın yüksek menfaat ler i uğ
runda da ima birleşik tutmak için kaydediyoruz. Kinci ve inatçı değiliz. 
Vatan muhabbet inden i lham alan yüksek ve necip hisler karş ıs ında hür
met ve samimiyet le konuşmaya hazırız. 

Me rhum Mareşal in cenazesi hem iç hem dış tehlikenin ne kadar ya
kın o lduğunu, birbirleriyle nasıl elele vermek istidadını gösterdikler ini 
artık inkâr kabul etmez bir surette açığa vurmuştur . Bu hakikat in De
mokrat Parti Şeflerinin gözünden kaçmadığı Celâl Bayar ' ın sözler inden 
anlaşıl ıyor. Düşmanlar ı sevindirmekten, ümide düşürüp teşvik e tmekten 
geri kalmadığ ı muhakkak bulunan hadisenin böyle bir uyanıkl ığa sebep 
olması büyük bir istifade sayılır. 

Öteden beri müdafaa ettiğimiz prensiplere göre, fikir ve söz hürriyeti 
edepsizl ik ve suikast hürriyeti değildir. Demokras i hayat ının icabettiği 
münakaşa lar , tenkidler ancak memleket idaresinde en elverişli ve halkın 
iradesine en uygun yolları bu lmak içindir. Memleket i parça lamak, vatan
daşları birbirine düşman yapmak ve Hükümet otoritesini mahvederek 
anarşi doğurmak için deği ldir.Uzak ve yakın tarihimizin şehadet iy le sa
bittir ki bu Türk vatanmdaki bütün siyasî kargaşal ıklar ve isyanlar hep 
din perdesi alt ında işlenmiştir. Bütün zorbalar, baldırı çıplaklar şeriat 
müdaf i i sıfatiyle kan dökmüşler . Hükümet devirmişlerdir. Bu hareket le
rin ipleri hep ya yerli ya ecnebi entrikacıların ve düşmanlar ın el inde top
lanmıştır . 

Osmanl ı İmparator luğu'nun inhitat tarihinde daimî bir âmil sıfatiyle 

faaliyet gösteren bu irtica ruhunu kökünden kurutmadıkça memleket i 

mizde demokrat ik rejimi kuramayız ve geliştirenleyiz. Pek tabiî olarak te

şekkül edecek ve pek tabiî olarak münakaşalar ve mücadele ler yapacak 
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parti lerimiz "millî" olmazlarsa, din ile dünya işlerini birbir ler inden ayırıp 
şeriatı bir siyasî amil sıfatiyle siyasî hayattan uzaklaşt ı rmazlarsa bu va
tan mahvolur , bolşeviklerin pençesine düşer. Partiler aras ındaki anlaş
mazl ık ne kadar çok olursa olsun, vatan muhabbet i ve selâmeti icabında 
hepimiz i birleştirecek ve birbirimize bir kardeş sıfatiyle el uzatacak müş 
terek bir akide, müşterek bir temel, müşterek bir hayat kaynağı teşkil et
melidir. 

İşte şu dakikada böyle bir ihtiyaç içinde bu lunuyorduk. Demokrat 
Parti namına Celâl Bayar' ın sözleri tam vakt inde gelmiştir ve kuvvetl i , 
hakiki bir vatan cephesinin müjdesini getirmiştir.Bolşevikl ik her memle 
kette kendis ine bir gizli müttefik arar. Bu müttefik hangi kıyafette, han
gi kanaat ve gaye peşinde olursa olsun, bolşeviklik için müsavidir . Elve
rir ki mevcut hükümet i kökünden y ıkmak ve memleket te otoriteyi mah
ve tmek hususunda kendisinin işine yarayabilsin. Bizde bolşevikler in en 
tabiî, en kuvvetli yardımcısı , yardakçısı ve aleti irticadır. Onu vası ta ola
rak kul lanmak ve memleket in nizamını alt üst etmek en birinci gayeleri
dir. Bu realite karşısında Türk vatanseverlerinin, hangi part iye mensup 
olurlarsa olsunlar, müşterek düşmanı müşterek bir gayretle ezmeğe az
metmeler inden daha yüksek bir vazife tasavvur edi lemez. 

Hüseyin Cahit YALÇ IN 

SAYILI GÜNLER (*) 

Ondört mayıs gününden bizi ayıran zaman, ondokuz güne inmiştir. 
Memleket in istikbaline ait esaslı kararları vermek mevki inde bu lunan 
mi lyonlarca müstaki l vatandaş, bu sayılı günleri boş geç irmemel i , mu
kadderat ımız ın eğri yol lara kaymaması mesuliyet inin kendi omuz lar ında 
bu lunduğunu hatırlamalıdırlar. 

Önümüzdek i seçim; hangi partinin diğerinden fazla mil letvekil i kaza
nacağını ve iktidarı ele alacağını tayin edecek bir seçim değildir. Bütün 
mil let imizin insanlık huzurunda geçireceği bir imtihandır. Bunun net ice
sinde ya namuslu bir seçimle ekseriyetin temsilcileri işbaşına gelecek ve 
Türkiye 'de iktidarın zorla alındığı, zorla muhafaza edildiği ve şiddet kar
şıs ında terkedildiği tahakküm ve gerilik devri her zaman için kapanacak 
veya hileli bir seçimle meşruiyet yolu tekrar t ıkanacak, iktidarı hakkı ol
mayarak ele geçirecek taraf, bizzat yılgın ve korkak bir halde o lacak ve 
yer inde kalmak için insanlığı y ı ldırmak ihtiyacını duyacaktır . 

(*) Vatan Gazetesi: 25.4.1950 - 3206 
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Hepimiz in içinde bu lunduğumuz geminin selâmeti namına dürüst lük 
ve meşruiyet yo lunun tercih edilmesi için müstaki l vatandaşlar , önü
müzdek i on dokuz gün içinde seferber kalmak ve bir düzüye çal ışmak 
mevki îndedir ler . 

Memleket imiz in istikbalini düşünmek ve o gayeye doğru çal ışmak şe
refi, elbette müstakil lerin inhisarı alt ında değildir. Siyasî parti lerin hepsi 
o maksat la kurulmuşlardır . Seçimin arifesinde yer ine getir i lmesi icap 
eden vazifeler bakımından bi lhassa müstaki l lerden bahsetmemize sebep 
şudur: Politika, sarhoşluk verici bir şeydir. Bi lhassa memleket imizde si
yasî ananeler tam bir surette şekil almamıştır , siyasî oyunun hangi ka
idelere göre oynanması icap ettiği tespit edi lmemiştir . Partiler, mücade
lenin ateşine kapılarak, esas gayeleri hatırdan çıkarabil irler, dünyanın 
bugünkü korkunç halini memleket in ihtiyaçlarını muvakkat surette 
unutabil ir ler. Bu vaziyette müstakil lerin bir nâzım ve hakem rolü oyna
malar ı ve bu role sahip kaldıklarını mücadele çok faydalı ve lüzumlu bir 
şeydir. 

Mukadderat ımız ın istikametini tayin edecek kadar m ü h i m olan önü
müzdek i seç imde müstakil ler, toplu bir teşkilâtla ve müşterek program
la iş gö rmüş olsalardı, çok iyi olurdu. Buna imkân bulunamamışt ı r . Fa
kat adı üstünde olduğu üzere, müstakil olarak çal ışacak vatandaşlar , 
muayyen salim fikirleri kendi hususî muhit ler ine yaymak için aynı za
manda harekete geçerlerse, hiç bir nevi teşkilâtları bu lunmamas ına rağ
men, hâk im bir rol oynayabilirler. 

Müstakil ler, umumî efkâr üzerinde esaslı bir tesir b ı rakabi lmek için 
i lkönce kendi görüşlerini müşterek bir takım memleketç i ölçülere göre 
ayarlamalıdır lar. Bu ölçüler şöyle tesbit edilebilir: 

1 - Önümüzdek i seçimlerde hakkına razı olmıyarak, baskı ve hiyle gi
bi yol lara müracaat eden kimseler ve partiler, 1 numaral ı vatan düşma
nı diye tanınacaklar ve iktidarın meşru sahibi diye telâkki edi lmiyecek-
lerdir. 

2 - Baskı ve hiyle olup olmadığını tayin hakkı kanunî salâhiyet sahip
lerine aittir. Bunlar hakkında umumi efkâr tenvir edilir, hassasiyeti temin 
olunur, fakat haksızlığın sarih surette mevcut olduğu bir vaziyette bile va
tandaşların hâkim rolünü üzerine alarak haklarını bizzat ihkak etmeğe 
kalkışmaları ve kanunsuz bile olsa bir zabıta kuvvetinin hareket ine şid
detle mukabe le etmeleri; memleket i selâmete değil, felakete götürür. De
mokrat Partinin 7 Ocak 1950 tarihli beyannamesinde söylediği üzere, ik
tidarın umumî bir surette kötü niyetli bir yol tuttuğu, ana partinin umu
mi idare heyeti tarafından deliller göstermek suretiyle tesbit edilirse, me-

64 



BASINDAKİ YANKILARI 

suliyeti ona bırakarak, seç imden çeki lmek en doğru yoldur. Çünkü bu sı
rada memleket te bir kardeş kavgasını ne pahas ına o lursa o lsun ön lemek 
davası her şeyin baş ında gelen bir millî davadır. N izam bir defa çökerse 
bir daha yer ine gelmez ve bu halden ancak düşmanlar istifade eder. 

3 - Al lahla kul arasındaki bir v icdan ve iman davasını teşkil eden di
ni, bir polit ika silâhı haline indirenler ve dini taassupla akıl ve basiret i 
bağl ıyarak, kendi hodbin emellerini yürütmeye ve vatandaşı va tandaşa 
has ım etmeğe çalışanlar, dinin de, milletin de en büyük düşmanlar ıd ı r . 
Müstaki l vatandaş, bu kötü yolu tutan parti lere karşı seçim boykotu 
mevki inde bulunmal ı , onların tezvirlerine karşı canlı bir baraj teşkil et
melidir. 

4 - Müstaki l vatandaşlar, başarı imkânını başka partileri kötü lemek
te ar ıyanlara derhal fena numara vermelidirler. Hangi part inin iyi, han
gisinin fena o lduğunu tayin işi, vatandaşa aittir. Seç imden maksa t da 
budur . Parti lerden müstaki l vatandaşın bekl iyeceği şey; bizzat kendis i 
ikt idara varırsa gelecek dört senede neler yapacağ ı hakkında mil lete ka
ti ve müsbe t vaatlerde bulunmasıdır . Bu zeminde bir söyl iyeceği o lmıyan 
veya küfretmeği bilen parti kendi ehliyetsizliğini i lândan başka bir şey 
yapmaz . 

5 - Önümüzdek i seçimler, şef sistemine ait ö lçülerden uzak tutulma
lıdır. Demokras i diye bu kadar zahmet ve külfete g i rmemize sebep; mu
kadderat ımız ı filan ve falan fâni şahsa bağ lamak i t iyadından kur tu lmak 
ve muayyen prensiplere göre işleyen istikrarlı bir mekan i zma kurmak ih
tiyacını duymamızdır . Bu itibarla filân zata bağlıl ık veya husumet fikri
nin seçimlerde rolü olmamalıdır . Umumî hayatta tecrübe sahibi o lan her 
vatandaş , milletin demirbaş cedvel ine ait bir kıymettir. Namus lu bir se
ç im sayesinde öyle istikrarlı şartlar vücude getirel im ki artık memleket in 
n izamı şahsi rollere bağlı kalmaksın, şahıslar kurulu bir n izam iç inde ya
pıcı birer âmil haline ge lmek imkânını bulsunlar, parti leri seç imde ka
zanmazsa ve iktidar diğer ana partiye geçerse, kendi ler ine karşı en kü
çük bir saygısızlık gösteri lmiyeceğine ve yarın muhalefet mevk i inde eğer 
mil let isterse öbür gün de yine iktidarda rolleri bu lunduğununa emin bu
lunsunlar . 

Müstaki l vatandaşlar, önümüzdeki sayılı günleri iyi kul lanır larsa ve 
yukar ıda işaret ettiğimiz prensipler dairesinde memleket te bir nâz ım ro
lünü oynarlarsa; istikbalimiz hakkındaki en müh im kararları kendi ha
reket tarzımız neticesinde bizzat vereceğimiz dakikalarda boş durmadık
lar ına emin olabilirler ve bu sayede vicdanları rahat eder. 

Ahmet Emin Y A L M A N 
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TERAKKİ VE İRTİCAIN H U D U D U (*) 

Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti , kendi azası aras ında çok lüzumlu ve 

çok hayırl ı bir münakaşa tertip etmiştir. Gelecek cumartes i günü cemi

yet merkez inde cereyan edecek olan bu münakaşan ın mevzuunu şu su

aller teşkil ediyor : 

1 - Din ile devletin ayrı lmasını ifade eden lâikliği nasıl an lamak lâz ım

dır? 

2 - Lâikl iğin hududu nasıl ve neye göre tesbit edi lmek icap eder? 

3 - Lâikliği kabul etmiş olan memleket imizde irtica nedir ve nereden 

başlar? 

4 - V icdan hürriyeti karşıs ında devletin vaziyeti ve vazifesi nedir? 

Din, lâiklik, irtica ve terakki mefhumları hakkında zihinlere bir takım 

bulanık ve müphem fikirler hâkim olduğu ve takım takım menfaat sahip

lerinin bundan birer suretle istifadeye çalıştığı bir s ırada bu mevzuun il

mi mahiyet te bir tahlile tâbi tutulması çok lüzumludur. Hür fikirleri yay

m a cemiyeti , bunu ele almakla, kuruluşundaki başl ıca gayelerden birini 

yer ine get irmiş oluyor. 

Esas itibariyle din; hakkın, doğruluğun, nefisle v icdan huzurunda 

mücade len in , başkalarının hayrı için feragatin ve fedakârl ığın, sevginin, 

samimiyet in yoludur. Al lah sevgisi ve korkusu; en mükemme l e ve en ide

ale va rmak için nefsi tasfiye etmenin ve iyilik imanıyle teçhiz e tmenin bir 

ifadesidir. İbadetler, gayeler değildir, bu yüksek hedeflere varman ın tür

lü türlü vasıtalarıdır. Böyle bir hedef o lmadan mihaniki surette yapı lan 

ibadet in hiç bir hayrı ve faydası yoktur. 

Bu mânasıy le din; cemiyet nizamının en müh im destekler inden biri

dir. Ahlâkl ı ve feragatli o lmağı hazlı ve cazip bir hale koyan gidiştir. Ha

kikatte din, milliyet fikriyle ihtilâf hal inde o lmaktan başka millî varl ığın 

dayandığ ı fedakârlık fikrini en tesirli bir şekilde besler. Sahas ı i l imden 

tamamiy le ayrı olduğu için ilimle ihtilâfı yoktur. En modern mânas ıy le 

hükümet fikriyle de tearuz hal inde sayı lamaz. 

Fakat her iyi şey gibi, din de en eski zamanlardan beri süfli menfaat 

düşkünler i , tenbeller, riyakârlar, haylazlar taraf ından bir nüfuz ve geç im 

vasıtası diye suiistimal edi lmiş, ulvî tarafları gözden uzak bırakı lmış, ta

assup şekline konularak terakkiye karşı bir silâh haline indiri lmiştir. 

(*) Vatan Gazetesi: 27.4.1950 - 3208 
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İstiklâl Mücadeles inde millet; taassup silâhıyle arkadan vuru lduğu ve 
bütün ıslahat tarihimizde de dinî taassup ve yobazl ık i lme ve aklın hâki
miyet ine karşı gelerek yo lumuzu kestiği için inkılâp rejimini kuranlar , lâ
iklik prensibinin tatbikında ifrata gitmişlerdir. Dinî taassubu ön lemek 
sevdası; bir aralık tatbikatta vicdan hürriyetinin tatili dereceler ine kadar 
varmışt ır . 

Bu ifratın çok şükür tamiri yo luna artık girilmiştir. Memleket te fikrî 
mânasıy le bir huzur ve asayiş devri kurulursa, v icdan hürriyeti pek tabiî 
bir şekilde saygı görecek ve din müessesesi kendi sahas ında hayırl ı bir 
inkişafa kavuşabilecektir . 

Bugün Türkiye 'de milyonlarca temiz vatandaş, lâikliğin ta tb ikmdaki 
ifratların elemini duyuyor ve ahlâkî kıymetlerin bir kaynağı ve desteği di
ye dinî duygular ın kuvvet lenmesini istiyor. İşte bu asil histen istifade et
mek sevdasına düşen menfaat sahipleri derhal harekete geçmişlerdir . 

Bunlar ın başında Millet Partisi bulunuyor. Bu parti; ça l ı şmadan, 
müsbe t münakaşalar ın lüzum gösterdiği zahmetler i göze a lmadan, sırf 
küfür, kin ve zorbalık silâhlarıyle rakiplerini ezerek ve iftiralara uğrata
rak, kest i rme yoldan maksada varmağı gaye edinmiştir. Bunun çaresi di
ye de; çok hür fikirli olan programını bir tarafa b ırakmış ve dinî taassup 
si lâhına dört elle sarılmıştır. Seçim münasebet iy le partinin yapt ığ ı top
lantı larda inkılâp rejimine ve lâiklik fikrine cepheden hücum edilerek, bu 
yüzden Türkiye 'de yirmi sekiz sene müddet Al lah ve hak fikirlerinin fası
laya uğradığı ileri sürülmekte, fakat bir taraftan da Mareşal Fevzi Çak-
mak' ın hatırasına karşı milletin umumî surette duyduğu sevgi ve saygı
dan istifadeye çalışı lmaktadır. Halbuki Fevzi Çakmak, şikâyet edi len re
j im in başkurucular ındandır , rejimin muhtaç olduğu kuvvet s istemini 
1944'de emekl iye ayrıl ıncaya kadar o temsil etmiştir. Bu it ibarla inkılâ
ba ve lâikliğe dil uzatanlar, Atatürk'ten sonra en z iyade onun hât ıras ına 
saygısızl ık göstermiş olurlar. Ne söylediğini b i lmeyen acemi veya ihtiras
lı hatipler, hafızalarını uyuşuk tutmayı, cazip bulabil irler, fakat terütaze 
bü tün mil letin hafızasında yaşayan hakikatleri mugalataya boğamaz lar . 

Millet Partisi toplantı larında bu bakımdan gazetemize hücum e tmek 

küstahl ığ ında bulunan bazı kimseler, şu hakikatin gafilidir ki biz rej ime 

tamamiy le bağlı o lmakla beraber hertürlü suiistimallerini ve ifratlarını 

ş iddetle tenkid ettiğimiz için gazetemiz uzun yıllar kapal ı kalmışt ır . Tek 

parti devr inde, herkesin sustuğu sırada lâikliğin hakkıy le tatbiki fikrini 

müda faa ettiğimiz için iki aylık tatil cezasına uğradık. Münakaşa devri 

baş ladıktan sonra da vicdan hürriyetine Türkiye 'de tam mânasıy le hür

met gösteri lmesi lüzumu üzerinde gene en ziyade biz durduk. 
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Millet Part is inden başka yobazl ık âlemi de dinî taassup silâhını kul
lanarak, nüfuz ve menfaat temini için harekete geçmiş ve halkın temiz ve 
saf dinî hislerini ist ismara kalkışmıştır. Türk vatanının varl ık ve n izam 
dâvasını hiçe sayan, yalnız kendi taassuplarının, ne pahaya olursa ol
sun, yürümes in i hedef tutan ırkçılar ve faşistler de nizamı tehdit eden 
son hareket lerde yobazl ığın müttefiki sıfatıyle hareket etmişlerdir. 

Halbuki bugün Türkiye 'de rejimi ve nizamı tehdit edecek her türlü 
hareket lerden neticede yalnız bir taraf istifade edebilir ki o da Sovyet 
Rusya'dır . Moskof luğun müs lüman dinine karşı tuttuğu yol; gerek Rus
ya 'da ve gerek hariçte hak ve fazilet kaynağı diye bunu kurutmağa çalış
mak, fakat yıkıcı bir taassup silâhı diye aynı zamanda buna dört elle sa
r ı lmak tarzındadır. 

Hür Fikirleri Yayma Cemiyet inin ortaya koyduğu suallere cevap arar
ken, bütün bu vaziyetleri gözönünde tutmak lâzımdır. 

Lâikl iğin tefsir ve hudutlar ının tayini bahsi üzer inde etraflı surette 
durmağ ı cemiyet merkezinde cereyan edecek münakaşa lar ın sonuna bı
rakarak, suallere şimdilik şu umumî cevabı verebiliriz: 

1 - Lâikl ikten maksat, devletin halkı uyuşturmak ve t ahakkümünü 
yürütmek için dini bir silâh diye kul lanmaması , kendi işlerini dinî işler
den ayrı tutması , aynı zamanda da din silâhıyle devlet işlerine müdaha
leler yapı lmasına, devlet otoritesine rakip otoriteler kurulmas ına sed çek
mesidir. 

2 - Asıl sahası, ahlâkın, v icdanın, iyiye ve doğruya varmak için nefis 
mücadeles in in, sevgi ve feragatin ulvi ve asil â lemi olan din; kolayca bir 
ihtiras batakl ığı halini alabilen siyaset sahasına hiç bir suretli indir i lme-
meli , akl ın hâkimiyet ine ve i lmin devamlı bir i leri leme hal inde bu lunan 
araşt ırmalar ına karşı gelmemel i , değişen zaman ve hükümlere karşı tam 
bir gel işme hal inde kalması icap eden hukukî, içtimai ve iktisadi müna
sebetlere bir müdahale hakkı iddia etmemelidir . Yani muayyen bir takım 
esaslara bağlı kalmağı icap ettiren iman alemiyle aklın serbest â lemi ara
s ında bir ihtilâf hali bulunmamal ıd ır . 

3 - Lâiklik sayesinde açılan terakki yo lunda sayısız hatalar yapı lmış
tır. Fakat bir şark ve müs lüman memleket inin terakki edemiyeceğ i hak
kındaki vah ime yıkılmış ve diğer müs lüman memleket ler in terakki ve in
kişafı için ortaya iyi bir örnek konulmuştur. Akl î delillerle bu gidişin ıs
lahına ve hatalarının düzelmesine çal ışmak her vatandaşın hakkı ve va
zifesidir. Fakat siyasette, maarifte, hukukta; din ve şeriatin hâk im olma
sı icap ettiği, tutulan terakki yo lunun dine uygun olmadığı , filan ve fila
nın dinsiz o lduğu, kendi kendilerine dinî tefsirci sıfatını veren bir takım 
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k imselere sormadan adım atmak caiz olmadığı yani aklın hâkimiyet in i 
tatil e tmek icap ettiği iddia edildiği dakikada irtica, en tehlikeli mânas ıy -
le baş lamış olur. 

4 - V icdan hürriyeti karşısında devletin vazifesi; nizama, asayişe, ah
lâka, hakka karşı bir tecavüz teşkil etmeyen, başkasının v icdan hürr iye
tine saygısızlık ifade etmeyen, devletin umumî menfaat ve n i zamın bek
çisi olan otoritesini tehdit e tmeyen ve dini devlete rakip bir şahsi nüfuz 
vasıtası diye kul lanmak gibi maksat lara hizmet e tmeyen vaziyet lerde vic
dan hürriyetine tam bir saygı göstermek ve vatandaşlar ın birbir inin vic
danına karşılıklı saygı göstermeler ine bekçi olmaktır. 

Dinin bir gereklik alâmeti olduğu fikri; maddi l ik si lâhları sayes inde 
ahlâkın ve faziletin esaslarını y ıkmak isteyen barbarlar ın bir suikasdı ve
ya yarı bilgililerin bâtıl vehmidir . Fazilet kaynağı sıfatıyle din; meden iye 
tin en yüksek bir eseridir ve da ima da öyle kalacaktır. 

Öyle sanıyoruz ki dinî taassubun hususî maksat lar için âlet diye kul
lanı lmasına razı o lmayan hür fikirli insanlar, bu prensipler etraf ında ko
layca anlaşabil ir ler. Böyle bir anlaşmaya varı lması da; fikri anarşi devri
ne nihayet vermek ve dinî müesseseler in memlekete hayırlı o lacak şekil
de inkişafına yol açmak bakımından mutlaka lâzımdır. 

Ahmet Emin Y A L M A N 

İKİ D Ü Ş M A N A KARŞI (*) 

Türk Demokrasis in in iki can düşmanı vardır ki artık bunlar ı b i lme-
mezl iğe ge lmek yahut ehemmiyetsiz telâkki, e tmek imkânı kalmamışt ı r . 
Millî inkı lâbın ruhlarda büyük bir değişiklik yaratt ığ ına iman ediyor ve 
bu memleket te irticaın bundan böyle zararlı bir şekil a lamayacağ ın ı dü
şünüyorduk. Fakat sabit oldu ki Menemen 'de Kubilay' ı bir kurban gibi 
boğazl ıyanlar ın nesli henüz kurumamışt ır . İrtica susmuş ise korkusun
dan ses ç ıkaramamışt ır . Demokrat ik rejimin başlamasıy la korku kalkar 
ka lkmaz bunlar iptida biraz tereddüt ve ihtiyat ile baş ka ld ı rmaya başla
dılar. Din bezirgânlığı ile iktifa edecek gibi göründüler. Türlü türlü risa
leler ve kitapçıklar ortalığı kapladı. Yavaş yavaş cüretleri arttı. Mekteple
re din derslerinin konulması onlar üzerinde bir teşvik kamçıs ı hizmet ini 
gördü. Temiz ve hakiki din hislerine hürmet göstermeği vazife bi len Türk 
Demokras is i müteasıp, geri kafalı mürteci lerin hücumlar ına kendis ini 
mâruz b ı rakmış ve kolayca yaralanabil ir bir duruma girmişti . 

(*) Ulus Gazetesi: 28.4.1950 - 10355 

69 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Şahsi menfaatten ve ihrazdan başka bir mabut tanımayan âdi politi
kacılar ve demagoglar bu irtica silâhını kul lanmak sayesinde hükümet in 
baş ına geçmek ve azgın bir hâkimiyet kurmak arzusuna düştüler. Dini 
bir pol it ika silâhı olarak ele aldılar. Meydan meydan do laşmağa, haykır
mağa ve safdil vatandaşları kanun ve disiplin yo lunda ç ıkarmağa çalıştı
lar. Bu tahrikler bir orman yangını mahiyetini arzetmeğe başladı . Parça, 
parça memleket in hemen her tarafında zevahir itibariyle münfer i t fakat 
mahiyet itibariyle müttehit irtica hareketleri görülmeğe başladı . 

Bu memeleket için irtica komünizmden daha kötü bir tehlikedir. 

Çünkü hem kendi hesabına çalışır, hem koltukları alt ında komünizmi 

taşır. Aç ık yüzle ortaya ç ıkamayan Moskof ajanları İslâm Dinî namına ve 

Al lah yo lunda mücahede eder görünen mürteci lerin tabiî müttef ikleri işi

ni görürler çifte bir tehlike vücuda getirirler. 

Bunlara karşı mücadele lüzumunda memleket in bütün halis ve iyi 

düşünme kaabil iyetini haiz evlâtları, siyasî fikir ve kanaatler üstünde, 

hep bir leşmiş bulunuyorlar. Vatanı bat ı rmağa azmetmiş hainler ve çıl

gınlarla mücade le uğrunda bu iyi niyetleri nasıl birleştireceğiz, ne tedbir 

bulacağız? 

Pek tabiî olarak, normal kanun yolunu arıyacağız. Fakat bir fikir, vic
dan, söz ve neşir hürriyeti vardır ki bizim en esaslı akidemizdir . Bunlara 
hürmet etmek mecburiyet indeyiz. Komünizme karşı alacağımız tavır nis-
beten daha kolaydır. Çünkü bir komünist , cebindeki hüviyet cüzdanı ne 
derse desin, ancak bir Moskof tebeasıdır, bu vatanda bir ecnebidir . Ana
yasa hürriyetlerinin çoğu vatandaşlar hakkındadır . Düşman bir ecnebi
ye aynı hakları tanımak, bugünkü dünya şartları içinde en büyük bir ha
tadır, âdeta bir intihardır. Onun için, komünizmi kanun dışı i lân etmek
ten prensipler imiz bizi menetmez . 

Fakat unutmayal ım ki komünizm riyakârdır, hiyle yapar, maksada 

er işmek için her vasıtayı kul lanmayı tabiî görür. Nasıl bir kanun yapma

lı ki yüzleri maskel i komünist ler in propagandalar ına mâni o lmakla bera

ber hür vatandaşlar ın haklar ına halel get irmesin ve hükümettek i parti

nin normal hayatta, muhalif ler üzerinde bir baskı yapabi lmes ine meydan 

vermes in? 

Komün i zm faaliyetinin alabileceği bütün şekilleri evvelden keşfederek 

bunlar a leyhinde hâkimlerin zihninde tereddüde yer b ı rakmıyacak suret

te sarih ve ağır cezalar koymak imkân haricindedir. Her vakaya göre bir 

kanaat peyda ederek hüküm verebi lmek için mut laka bir jur i heyet ine ih

tiyaç vardır. Bu hakem heyetini seçmek için muhtel i f s istemler üzer inde 
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incelemeler yapmak ve partiler arası bir müzakere ile bir şekilde karar 

kı lmak münas ip olur. Fikrimizce, Amerika 'daki misal ine az çok uyar bir 

tarzda Par lamentoda geniş salahiyetli bir mücade le komisyonu teşkil 

edi lmesi en muvafığıdır. Bu komisyon daimi bir uyanıkl ık iç inde bir ta

raftan komünist faaliyetlerini murakabe alt ında tutarken diğer taraftan 

da yüksek ve muhterem din hislerine irtica ve polit ika murdarl ık lar ını 

bulaşt ıracak kimselerin faaliyetlerine sed çekmelidir. 

Burada yalnız umumi surette bir esastan bahsediyoruz. Bunun nasıl 
ve ne şekilde tatbike konulabileceği vatansever partiler aras ında bir an
laşma ile tespit olunmalıdır. Mevcut kanunların kafi geleceği hülyası ile 
dalacağımız uykudan vakalar bizi pek acı bir surette uyandırabi l ir . 

Hüseyin Cahit YALÇ IN 

İÇ VE DIŞ POLİTİKA (*) 

SEÇİMLERDE HUZUR VE EMNİYET 

28.IV. 1950 

Başbakan, dün gazetecilerle görüştü. Bu konuşmas ında Şemsedd in 
Günal tay en çok seçim emniyeti ve vatandaşın bu hakkının korunacağ ın
dan emin olması noktasında durdu. Radyoevi hadisesiyle meydana gelen 
taşkınl ığın mevzu ve mahiyet ine gereken hissesini ayırdı. Fakat irticaa, 
rejim aleyhtarı hortlak harekete karşı her tarafta duyulan hisleri o da bir 
daha belirtti. 

Gazetemiz daha ilk gününden beri bu mevzuda veçhe almış bulun
ması hasebiyle, bu münasebet le yeni bir noktai nazar ortaya koymıya-
caktır. Türk milleti nereden gelirse gelsin bu gibi irtica harekât ına karşı 
koymasın ı bilmiştir ve icap ederse yine de bugün enerjisiyle böyle bir 
düşman la her an döğüşmeye hazırdır. Zaten mesele böyle bir irticaın 
aramızda yet işmesine uygun vasatların kaldırı lması, yok edi lmesidir . Bu 
bak ımdan parti farkı gözeti lmeksizin bütün Türk vatandaşlar ı ile matbu
at elele sıkı saflar kurmuş durumdadır . Şurada burada serbest ve tole
ranslı anlayışımızın gölgesinde, kaypak politikalarıyle, tabasbus ve riya 
perdesi arkasında yo ldan çıkanlar olursa, bunları ist isna olarak kabul 
ediyoruz. Bunların bu defa da mahiyetlerini, münevver gençlik başta ol
mak üzere, bütün vatandaşlarımız, ilk heyecan anı geçt ikten sonra zaten 
an lamış ve hak ettikleri aksülameli de göstermiştir. 

(*) Yeni İstanbul : 29.4.1950 - 150 
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Başbakanı dün dinlerken öğrendiğimiz bazı hakikatler üzer inde de 

durmak yerindedir . Bu gibi kütle hareketlerinin arkas ında muayyen 

maksat l ı tertipler olursa, buna mutlaka lâyık o lduğu dersi vermek lâzım

dır. Bi lhassa millî iradenin tayini demek olan büyük seçimlerin arifesin

de bu gibi tertiplere yeltenenler bilmelidirler ki halkı en büyük hakkın

dan ma hru m bırakmağa kalkışan bu tarzda tedhiş havaları , cemiyet imi

ze tesir etmez. Türk topluluğu bunlara karşı da ima hazırlıklı, d imdik 

ayaktadır. Fert olarak, parti olarak, hükümet ve millet olarak, şahsi ve 

siyasî düşünceler imiz ne olursa olsun bu gibi rej imimize ve içt imaî niza

mımıza karşı teveccüh edecek her hareket, birlik ve beraberl ik duvar ımı

za çarparak param parça o lmaya mahkûmdur . 

Bu mukadder i değiştirecek bir kuvvet mutasavver değildir. Onun için 

Türk vatandaşı emniyet ve huzur içinde 14 Mayıs günü sandık başlar ın

da bir bayram sevinci içinde toplanacaktır. Hür ve müstaki l bir C u m h u 

riyetin mesut bir ferdi olarak ve yalnız vicdaniyle danışarak istediğine re

yini verecektir. Türkün dünyaca teslim olunan aklı selimi ona en iyi mü

messil leri seçmek kudretini vermektedir . 

İÇ ve DIŞ POLİTİKA (*) 

SEÇİM HAZIRLIKLARI VE İKTİDAR DÂVASI 

29.IV. 1950 

Seçim hazırlıkları, her memlekette belli başl ı bir gerginlik havas ı ya

ratır. Demokrasi lerde bunu tabiî görmek lâzımdır. Çünkü, halk yığınları

nı harekete getirebilmek için, akıl ve mantık çerçevesini a şmamak ve taş

kınlık şekline dökülmemek şartiyle, böyle zamanlarda, her vası taya baş

vurulur, arkada kalan par lâmento yıl larının en zayıf noktaları aranıl ır ve 

şiddetli tenkidlerden geçilir. Doğrusunu söylemek laz ımsa iktidar parti

si, p ropaganda konusu o lmak bakımından, muhali f lere karşı, çok defa 

imreni lecek bir durumda değildir. Her millet, kendi par lâmentosunun fa

aliyet devrini kanunlar la tayin ve tespit etmiştir. Bu yıllar iç inde işbaşı

na geçmiş olan hükümet veya hükümetler , hâdiselerin gel iş ine göre, 

memleket i idare etmişler, birçok güç hayat dâvalariyle karşı laşmışlar ve 

onlara iyi kötü bir netice vermeye çalışmışlardır. Bu hükümet faaliyeti 

(*) Yeni İstanbul Gazetesi: 30.4.1950 -151 
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bir tarafı memnun edebi lmişse, öte tarafı da ister istemez gücend i rmiş 

ve hiç o lmazsa kendis inden soğutmuştur. Zaten bütün zümreler i m e m 

nun eden bir idare tarzı bulmak, insan için ş imdiye değin m ü m k ü n ola

mamışt ı r . Seçimlere giren bir iktidar partisi, böyle bir durumla karşı kar

şıya kalacağını her vakit hesaba katmak zorundadır . 

Muhalefet in seçimler karşısındaki durumu, bu bak ımdan, çok başka 

türlüdür. O, sayfalarına henüz tek bir söz bile yaz ı lmamış bir defter gibi

dir. İşbaşında bulunmadığ ı için millete verilecek hesabı yoktur, tenkid 

edi lecek tarafını ele geçirmek oldukça güçtür. Hele muhalefet şefleri, bü

yük ölçüde şahsiyet lerden ibaret olursa, teşkilâtı çok sağlam bir iktidar 

partisi bile müşkül ve üzüntülü bir duruma düşebil ir. Demek oluyor ki, 

muhalefet in seçim propagandalar ında daha elverişli tabiyeleri vardır. 

CHP yı l lardan beri, memleket imiz i idare etmiştir, daha doğrusu, 

Cumhur iye t Devleti kuruldu kurulalı memleket başka bir parti hüküme 

ti tanımamışt ır . Bu uzun hükümet yı l larında girişilen işlerin, güdülen 

polit ikaların çeşit çeşit tepkileri o lduğunu kabul etmek lâzımdır. Fakat 

hiç bir ist isna yapmaksız ın her şeyin bile bile kötü yapı ldığını iddia et

mek de güçtür. Çünkü, yeni Türk partilerini kuranlar ın çok büyük bir 

çoğunluğu ya düne veya yakın zamanlara kadar CHP 'de faal hizmet ler 

görmüşler ve bu yüzden doğması gereken sorumluluğu şöyle böyle pay

laşmışlardır . CHP'ye yönelti len tenkidlerde bu durumun bir rolü o lup ol

mayacağ ın ı seçimler göstereceği için, ayrıca mütaâlara lüzum yoktur . Se

çimler daha ziyade teşkilât ve aydınlatma işi o lduğu için neticelerin bu

na göre bel irmesi tabiîdir. Yalnız tam bir memnuniyet le söylemel iyiz ki, 

yeni Seç im Kanunu 'nun yarattığı hava, seçmenlerde o lduğu gibi, parti le

r imizde de gerginliği geniş bir ölçüde azaltmıştır. Onun için seçimler in 

tam bir kardeşl ik ruhu içinde yapı lacağına ve yurt düşmanlar ına, bu su

retle, millî birl iğimizin güzel bir örneği veri leceğine hiçbir Türk vatanda

şının şüphesi yoktur. 

Türk vatandaşı için en ehemmiyet l i olan şey, yeni hükümet in , parti 

d u r u m u n a göre, kuruluş şekli değil, doğrudan doğruya idare mekaniz 

mas ın ın değişip değişmeyeceğidir . İdare hayatımızın belli başl ı kıs ımları 

mut laka parti polit ikasının dışında bırakılarak tecrübeli ve görgülü bir 

idare sınıfının yetiştiri lmesi, yurdumuz için, ehemmiyet l i bir dâvadır . 

Hatta uzmanlar ımıza tam bir emniyet içinde çal ışabilmeleri ve yu rdumu

za daha faydalı olabilmeleri için, dokunulmaz bir durum sağ lamak daha 

doğrudur. Sağlam bir yurt politikası bundan büyük faydalar görebil ir. 
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SEÇİM SAVAŞINDA OLGUNLUK (*) 

Partiler ve parti lerden ziyade milletimiz için siyasî bir imt ihan olan 14 

Mayıs seçimler ine iki hafta kaldı. O güne intizaren 4 yıl önceki 21 Tem

muz 1946 seçimlerine takaddüm eden günlerle 1950 bahar ının içinde 

yaşadığ ımız seçim mücadelesi günlerini mukayese edebiliriz. Bu muka

yese, hiç şüphesiz yeni seçim mücadeles inin lehinedir. 1946 T e m m u z u n 

da, sanki sıcak beynimize vurmuş gibiydi. Ade ta bir ihtilâl ve husumet 

havası içinde, anormal bir seçim mücadeles ine atılmıştır. Fakat bunu 

mazur ve tabiî görmek lâzımdı. Çünkü uzun yı l lardan sonra ilk defa ola

rak tek dereceli ve bir kaç partili bir demokrat ik seçim rej imine girmiş

tik. Memleket in üstünde esmeğe başl ıyan tam hürriyet havas ından başı

mız dönmüştü . Halkın başı dönerken, memlekette anarşi ve ihtilâl çıkar

mak için fırsat bekleyen beşinci kolun da gözleri dönmüştü . Cumhur iye t 

i lânından sonra, siyasete karış ımıyan orduyu bile gazete sütunlar ında 

tahrik edenler çıkmıştı. O güne kadar kahraman o rdumuza karşı en kü

çük ilgi ve sevgi göstermemiş olanlar, yalnız genç subayları değil, gedikli 

erbaşları ve erleri bile tahrik edici yazılar yazıyorlardı. Al lah'a şükür, bü

tün o kışkırtmalar akim kaldı. 

Aradan dört yıl geçtikten sonra, girdiğimiz ikinci seçim mücade les in in 

ilk günleri , 1946 t emmuzunun günlerine benzemiyor . Anlaşı l ıyor ki 4 yıl

lık ileri demokrasinin, daha doğrusu hakiki demokras in in tek derecel i ve 

müteadd id partiler arasındaki mücadelel i rej imine, iftihara değer bir ol

gunlukla intibak etmiş bulunuyoruz. Seçim mücadeles inin, önümüzdek i 

günlerde daha hararet lenmesine rağmen, gene böyle geçmesini temenni 

ve böyle geçeceğini de kuvvetl i ümid ediyoruz. "Perşembenin gelişi çar

şambadan bellidir" diye bir söz vardır. Kaç haftadır devam eden seçim 

mücadeles in in manzarası , bu ümidimizi takviye ediyor. 

Bu defaki seçimlerde esen havanın, bir fırtına şeklini a lmamas ında 

yeni Seç im Kanununun verdiği emniyet ve it imadın da büyük tesiri oldu

ğuna şüphe yoktur. Üç yı ldan fazla bir zaman süren sert münakaşa lar 

dan sonra, Seç im Kanunu, nihayet, herkesi memnun edecek bir şekilde 

çıkmıştır. Yeni kanun, seçimlere hile kar ışmamasını , vatandaş ın reyine 

hürmet edi lmesini temin yolunda, en küçük teferruata kadar herşeyi dü

şünmüş ; seçimleri, hâkimler in kontrolü altına vermiş; idarî kuvvet ler in 

baskı yapmalar ı imkânını ortadan kaldırmış; baskı ve hile y apmağa kal-

(•) Cumhuriyet Gazetesi: 1.5.1950/9241 

74 



BASINDAKİ YANKILARI 

kısacaklar ı şiddetle cezalandıracak müeyyideler koymuştur . Sözün kısa

sı, yeni seçim kanunumuz, mükemmeld ir . Bu mükemmel i ye te rağmen, 

belki seçim suçu işleyecekler bulunacaktır . Nitekim ceza kanununun 

türlü cezalar ına rağmen, gene türlü suçlar işleyenler vardır. Adale t ciha

zımız, bunları nasıl cezalandırıyorsa, seçim suçu işleyenleri de öylece ce

zalandıracaktır . Kanunun koyduğu cezaları göze aldıracaklar ç ıkarsa, bu 

onlar ın bileceği bir iştir. 

İleri kuvvetlerin vazifesi, seçimlere müdahale e tmek değil; sükûn ve 

asayişi muhafaza etmek, vatandaşlar ın huzur ve emniyet ini bozacaklara, 

seçmenler in sandık başlarına giderek siyasî kanaatler inin ve v icdanlar ı

nın emrett iği şekilde reylerini kul lanmalar ına mâni o lmak isteyenlere 

hadler ini bi ldirmek, bu gibileri yakalayıp adalete teslim e tmekten ibaret

tir. B inaenaleyh 14 Mayıs günü, gönül rahatile kollarımızı sal laya salla

ya sandık başına giderek reyimizi atacağız. 

Sayın Başbakan Şemseddin Günaltay, birkaç gün evvel, Vi layette 

yapt ığ ı basın toplantısında, bu hususta, en kat'i bir l isanla u m u m î efkâ

ra teminat vermiş; halkımızın sandık başlarına g iderken en küçük bir 

endişeye kapı lmaması lâzım geldiğini söyledikten sonra, rahmetl i Mare

şalin ö lümü ve cenaze töreni münasebet iy le yapı lan tahriklerin sebebiyet 

verdiği taşkınlıklara benzer hareketlere asla müsamaha edi lemeyeceğini 

aç ıkça bildirmiştir. Başbakan o toplantıda gazeteci arkadaş lardan bir inin 

sual ine cevaben, "O zaman ortada bir cenaze vardı. Ona hürmet ettik. 

Seçimler sırasında huzur ve sükûnu ihlâl edecekler çıkarsa, görür ler" de

miştir. 

Evet, bu cüreti gösterecekler çıkarsa bütün devlet kuvvet ler ini karşı

lar ında bulacakları gibi, kızıl ve kara tehlikeye karşı Atatürk inkı lâbını 

korumak hususunda, işbirliği yapmak kararını vermiş olan iki büyük 

part inin manevî kuvvet ve mukavemet i le de, bütün münevver ve vatan

sever yurttaşların nefret ve lânetile de karşı lacaklardır. 

Seç im mücadeles inin hararet ve heyecanını, demokras i ve inkı lâb 

a leyhinde kul lanmak ve bir fesad çıkarmak isteyecekler, bu mil let in ha

yat ına kasdeden vatan hainleri olacakları için, karşı lar ında bütün Türk 

mil letini bulacaklar ına şüphe etmemelidirler. Suları bu land ı rmak ve bu

lanık sularda av lanmak hülyasına kapılanlar için, bulandırdıklar ı sular

da boğu lmak mukadderdir . Buna emin olmalıdırlar. 

Abid in D A V E R 
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SEÇMENLERİN ROLÜ (*) 

Bu ayın 14 ünde yeni seçimler için Türk mil letinin reyler ine müraca
at edilecektir. İyi veya fena bir Meclise ve iyi veya fena bir hükümete ka
vuşursak bunun yegâne müsebbib i Türk milleti olacaktır. Sandık başın
da ve reyleri saymağa memur olanlar tarafından hiç bir suretle bile yapı-
lamıyacağı temin edildiğine göre, bu ilk serbest seçim tarih nazar ında ta
m a m e n Türk milletinin eseri olacaktır. 

İ leride herhangi bir şikâyete meydan ka lmaması için ş imdiden bütün 
vatandaşlar ımız ı nefis muhakemes ine davet ediyoruz: Ellerinizi v icdanı
nıza koyunuz, ve hiç bir Partiyi gözetmeden reylerinizi bu memleke te en 
faydalı olacak kimselere veriniz. Bu memleket , partici l ikten z iyade iş gö
rebi lecek ve memlekete hizmet edebilecek vatandaşlar ın mesais ine muh
taçtır. Yalnız mebus olmak ve ayda 1200 lirayı cebine indirmek için yü
zünüze gülenlerin parlak cümleler ine kulaklarınızı t ıkayınız. Unutmayı 
nız ki, sizin reyinizi kazanmak ve mukabi l inde dört sene kendini size bes
letmek için yüzünüze gülecekler çok olacaktır. Pazardan nasıl çürük mal 
a lmaktan çekiniyor sanız, Meclise faydasız mebus göndermekten de o ka
dar korkunuz. Yeni Meclisimiz, sizin reylerinizle gelecek mebus lardan te
şekkül edeceğine göre bunun mesuliyeti t amamen size ait olacaktır. Bi
naenaleyh son derece büyük bir kıymet ifade eden reyiniz için ne kadar 
hasis davranırsanız, o kadar faydalı olacaksınız. 

K im ne derse desin, reyiniz sizin öz malmızdır . Malınızı herhang i ta
nımadığ ınız ve emniyet etmediğiniz bir k imseye bağış lamıyorsanız , reyi
nizi de tanımadığınız ve emniyet etmediğiniz tatlı dilli, güler yüz lü k imse
lere kapt ırmayınız . 

İşte, bugün vatandaşlar ımıza seçimler arifesinde verebi leceğimiz na
çiz fikirler. Sözümüzü dinletebil irsek bize ne mutlu: 

Hürriyet 

BAKIŞLAR (**) 

KÖY DELİKANLISINA CEVAP 

Bursa köyler inden birinin aydın genci, Demokrat Parti ikt idara gelir
se hükümet i kimlerden kuracağını düşünmüş ve parmaklar ını birer bi
rer avucuna bastırarak saymış, fakat ikinci avucunun üçüncü parmağı 
nı bast ıktan sonra duraklamış. Sekiz taneden sonra Başkan olacak 

(*) Hürriyet Gazetesi: 3.5.1950 - 725 
(**) Ulus Gazetesi: 3.5.1950 - 10360 
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adam yok. Hele İnönü değerinde bir Devlet Başkanı bütün memleket te 
hiç yok. Köyün kahvesine gelip düşüncesini anlatt ıktan sonra etrafında
kilere sormuş : 

- Demokrat lar seçimi kazanır larsa Halk Part is inden ödünç Bakan ve 
Cumhurre is i mi istiyecekler? 

Bu delikanlı CHP üyesi deği lmiş. Sağduyusu ile part imiz aras ında 
mânev i bir akrabalığı var demek. Bu, Türk çoğunluğunun müşterek an
layışını temsil eden bir görüştür. 

Demokrat Parti kabinesini muhayyel bakanlar la do ldurunuz. Fakat, 
Mecl iste Demokrat Parti çoğunluğunun seçmek zorunda kalacağı Devlet 
Başkanın ın yerine de bir hayalet oturtabilir misiniz? Cumhurre is ler i k im 
olacak? Bunu köylüler de birbirlerine soruyorlar: Kimdir muhal i f part i le
rin devlet başkanı adayı- Bunu şimdiye kadar o partiler söyl iyememişler-
se bir sır saklamak istidikleri için değil, kendileri de bu soruya cevap ve
remedikler i içindir. İnönü'nün komutan ve kahraman vasıflarını, Lozan 
Başmurahhasmın diplomat vasıflarını, ş imendiferlerden fabrikalarına ve 
sayısız bayındırl ık eserlerine kadar onun yapıcıl ık ve yaratıcı l ık vasıf ları
nı, İkinci Dünya Harbinde bizi bu kıyametten uzakta tutan yüksek poli
tikacı vasıf larını ve nihayet hür ve emniyetl i havası içinde bu lunduğu
muz seçimin bütün sosyal ve hukukî unsurlarını hazır layan tam demok
rat vasıf larını bir araya getirmiş tek adam gösterebil irler mi? 

Köyün aydın delikanlısına cevap verel im: 

- İnönü 'müz iki tane olsaydı birini Demokrat lara ödünç verirdik. Ne 
yapa l ım ki O bizim biriciğimizdir. 

Peyami S A F A 

25 SENENİN HESABI (*) 

Demokrat Partinin İstanbul Bölgesi Müfettişi baltayı taşa vuruyor . 
Cumhur iye t Gazetesinde gördüğünüz için demokrat lar a leyhinde uydu
ru lmuş diye telâkki edemiyeceğimiz beyanat ında şöyle demiş : 

"Halk Partisi vatandaşlardan itimat reyi alabi lmek için evvel emirde 
siyasî hayatının hesabını vermiş olması lâzımdır. Halbuki dört y ı ldan be
ri apaçık hesaplaşmaya yanaşmamışt ı r . 

Halk Partisi 25 senedenberi türlü baskılarla vatandaşlar ı s indirme 
polit ikası güttüğü için aday listesini hazırlarken insan bu lma işinde hay
li yoru lmuştur . Buna mukabi l Demokrat Parti saflarında feragatle çalış-

(*) Ulus Gazetesi: 3.5.1950 - 10360 
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mayı bi lmiş ve bu safları gönül rızasiyle do ldurmuş, memleket hatta dün
ya çapındaki büyük kıymetlerin Demokrat Parti l istesinde suhulet le yer 
aldıkları aşikâr imiş." 

Bir taraftan Demokrat Parti adayları hakkında bazı itiraz ve mütalâ
aları şahsiyat telakki ederek şikâyet ederler, sonra kendileri bu tarzda bir 
l isan kul lanarak lâkırdıya çanak tutarlar. Asıl şahsiyatı yapanlar ın kim
ler o lduğu yukarıki övünmelerden pekâlâ anlaşıl ıyor. Biz de aynı zihni
yette olsaydık, evet, Halk Partisi aday listesini hazır larken çok yo ru lmuş
tur. Çünkü efkârı umumiyeye arzedilecek kimseler hakk ında pek titiz 
davranmış ve uzun uzun düşünmüştür . Demokrat Parti böyle yoru lma
mış ise hata etmiştir ve bundan dolayıdır ki, göz boyama kabi l inden bir
kaç maruf ismin yanına rasgele, abur cubur kimseleri do ldurmuştur di
yebi l irdik. 

Fakat bu tarzda bir münakaşa ne şereflidir, ne faydalıdır ve hiçbir şey 
de ispat etmez. 

Biz, tahrik edildiğimiz halde kendilerine kendi tarzlarında mukabe le 
e tmiyerek prensip, fikir ve kanaat mücadelesi sahas ından ayrı lmıyaca-
ğız. O n u n için, Demokrat müfettişinin sözlerinin yalnız birinci k ısmı üze
r inde müta lâa yürüteceğiz. 

Biz Demokrat Parti baş kurucusu Celâl Bayar' ı Atatürk sayesinde ik
bal mevki ine erişmiş ve Atatürk devrinde Başvekâlete kadar ç ıkmış bir 
zat olarak tanıyoruz. Şu noktayı efkârı umumiye karşıs ında an lamak is
teriz: Celâl Bayar ve partisi Atatürk devrinden şikâyetçi midir ler? O dev
rin de hesaplarını sormak mı istiyorlar? Halk Partisi "25 senedenber i " 
türlü baskı lar la halkı s indirme politikası takibetmiş deni ldiğine göre bu 
fikirde oldukları anlaşılıyor. Yukar ıdaki sözler müfett işin ağz ından dü
şüncesiz l ik eseri olarak ç ıkmış şahsi bir saygısızlık addedi lemez. Çünkü 
A ldoğan da, Demokrat Parti şeflerinden iken, aynı tarzda konuşmuştu . 
Son aylar içinde Karadeniz havalisindeki bir demokrat toplant ıs ında da 
25 senedenber i çekilen zulümlerden şikâyet o lunmuştu. Buna bakarak 
Demokra t Partide böyle bir iddia bu lunduğuna hükmediyoruz . Eğer De
mokrat Parti 25 senenin hesabını istiyorsa Celâl Bayar Atatürk devrinin 
son Başbakanıdır . Bugün Demokrat Partinin de Başkanıdır . Demokrat 
lar bu hesabı neden Bayar 'dan sormuyorlar? Bugün Halk Partisi Hükü
metini teşkil eden vatandaşlar ın hiçbiri Atatürk devrinin ricali aras ında 
değildiler. Onların şahıslarını alâkadar edecek bir hesap yoktur. 

Eğer hesap Parti namına isteniyorsa bugün demokrat şefleri içinde 
bu lunan zatların hepsi Halk Partisinden idiler ve Atatürk devr inde de 
Halk Part is inden bulunuyorlardı . Onlar Partiyi terketmekle mesul iyet ten 
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kur tu lmuş mu oluyorlar? Demokrat lar bu dâvayı kendi içlerinde kolayca 
halledebil ir ler. Bu zatlar Demokrat Partinin baş ında bulunur larken 25 
senenin hesabını isteriz diye Halk Partisine hücum etmeleri en basit ta
biriyle ayıptır. Eskiden duvalara "Edep yahu! " diye bir levha asarlardı . 
Bunlardan bir tanesinin bay müfettişe hediye edi lmesi pek yer inde olur. 

İsmet İnönü devrine gelince: Dört senedir bunun hesabı mil let in gö
zü önünde veri lmektedir. Millet Mecl isinde muhalefet her meseley i kont
rol e tmek ve serbestçe konuşmak hakkını bulmuştur . Matbuat ın ele al
madığ ı hiçbir mesele yoktur. Her dâva ortadadır ve istenen her hesap ve
ri lmiştir. 

Mademki arzu ediliyor, biz bu hesabı bir defa daha hulâsa edel im ve 
İnönü devr inde yapılanları anlatal ım: 

İnönü, Cumhur Başkanı olunca, memlekette millî hâkimiyet rej imi
nin tam bir şekilde fiile çıkarı lması kararını verdi ve bütün iyi niyetleri ve 
gayretleri bu gaye uğrunda işbirliğine sevketmeğe başladı. 

İkinci C ihan Harbi bir bekleme zarureti vücuda getirdi. İsmet İnönü 
ve Halk Partisi memleket i harb harici tutmağa muvaffak olarak bu vata
na paha biçi lmez bir hizmet ifa ettiler. 

Harb biter bitmez, demokrat ik rejim tatbikatı başladı . Demokra t Par
ti bu sayede teşekkül edebildi. Muhalefet genişledi. Fikir ve matbuat hür
riyeti teessüs etti. Demokrasiye mugayir kanunlar kaldırıldı. İtiraz götür
mez bir Seç im Kanunu yapı larak milletin hür ve dürüst bir surette ira
desini bi ldirmesi temin o lundu. İdare işleri azami bir it ina ile düzel t i lme
ğe başlandı . Ordumuz Avrupa'nın en kuvvetli ordusu hal ine geldi. Türki
ye bütün medeniyet dünyas ında Yakın Şark'ın insaniyeti müdafaa eden 
bir kalesi diye hürmet görüyor. Yol, eğitim, tarım, bayındır l ık faaliyetleri 
göz kamaşt ıracak bir hızla vatandaşların memnun luğunu davet ediyor. 
Mahkemele r en yüksek bir serbesti içinde adalet dağıt ıyor. Zabıta, bütün 
tahrikler karşıs ında vekarını, soğukkanlı l ığını muhafaza ederek vazifesi
ni büyük bir mükemmel iyet le yapıyor. Memleket in her parçası hummal ı 
bir ka lk ınma için de daha iyi, daha mesut hale geliyor. 

İşte vereceğimiz hesap, Lâfa kıymet vermiyoruz. Realiteyi şahit diye 
göster iyoruz. Muhalif ler ellerine birer pertavsız almışlar. Heyeti mecmu
ayı gözden uzak tutarak dar ufuklar içine kapanmışlar . İnsan işler inde 
içt inabı imkânsız bazı hususlara tesadüf edince habbeyi kubbe yaparak 
hemen haykırıyorlar. Söyliyecek bir şey bulamazlarsa uyduruyor lar . Da
ha o lmazsa iftira ediyorlar. Kalblerinden insaf si l inmiş, gözler kapalı , at ıp 
tutuyorlar. Halkı aldatabil irlerse ne âlâ! 

Hüseyin Cahit YALÇ IN 
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İÇ ve DIŞ POLİTİKA (*) 

SEÇİM MÜCADELES İ H A R E K E T L E N İ R K E N 

4.V.1950 

Mevcut rejim ve Hükümet in , hürriyeti kösteklemekte o lduğu, öteden 

beri ileri sürülen bir iddiadır. Bu iddianın, bundan dört, beş sene önce 

belki bir mânas ı vardı. Fakat bugün, yani memleket imiz in dört seneden 

beri her türlü v icdan ve söz hürriyet inden yahut kapalı ve açık yer lerde 

siyasî toplantı lar yapmak hürriyet inden geniş ö lçüde faydalandığı herke

sin ma lûmu iken, böyle bir iddianın artık yeri o lmamak lâzımdır. 

Ne yazık ki, memleket imiz in demokrat ik hürriyetler bahs inde , bir za

mandan beri ne kadar ehemmiyet l i merhaleler katetmiş o lduğunu gör-

memez l ik ten gelmeyi bir polit ika sayanlar vardır. Bu merhale lerden bir 

tanesi, "gizli rey, aleni tasnif, idare âmirlerinin seçim suçları bahs inde 

Memur in Kanunundan faydalanamamalar ı yahut adli murakabe " gibi en 

ileri prensip noktalarını emniyete almış olan yeni Seç im Kanunudur . 

Bu kanun sayesinde, vatandaşın şu yahut bu parti lehine hem fikri

ni açığa vurması , hem de seçim günü tercihini, gizlice ifade etmesi , artık 

umur -u âdiyeden olmuştur. Böyle olduğu halde, bazı pol it ikacı larımız, 

vatandaş ın dilediği tarafa rey vermesini bir kahramanl ık gibi göstermek

ten çekinmemektedir ler . Halbuki, ne reyini dilediği gibi ku l lanmak ne de 

kanunun çizdiği edep ve siyasî emniyet hudutlar ı içinde kul lanmak, her

hangi bir vatandaşımız için, artık bir kahramanl ık değildir. Geçenlerde 

bu sütunda ifade edildiği gibi, bu bahislerde yok yere mesele icat edip, 

seçim mücade les i sırasında siyasî hitabını yapan ve yahut seç im günü 

sandığa reyini hiç kimseye göstermeksiz in atacak olan vatandaşımız ı , bir 

ihtilâl kahramanı imiş gibi barikadların üzerine davet edercesine his ve 

düşünce hatalarına sevketmek, tamamiyle yersizdir. 

Bırakal ım vatandaş, vatanda sadeliği içinde, seçime dair o lan hakla

rını kul lanırken, bundan doğacak olan mesuliyetleri de tekabbül e tmeye 

alışsın. 

Yeni ve bir bakıma göre daha da müh im olan ikinci merhale , parti le

rin, Devlet radyosunu kendi seçim propagandalar ında kul lanmalar ıdır . 

Geçen gün, bu radyodan, Millet Partisinin Mareşal m e r h u m tarafın

dan imza lanmış olan beyannamesi okunmuştur . Bu beyannamey i , inti-

(*) Yeni İstanbul: 5.5.1950 - 156 
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şar ettiği tarihte de arzettiğimiz gibi, normal bir seçim beyannames i te

lâkki e tmeye imkân yoktur. Çünkü normal seçim beyannameler in in mev

zuu ile gayesi, a lâkadar partinin yeni teşrii devre esnas ında taahhüt ede

bi leceği hesaplı, kitaplı işlerin bir zübdesi o lmaktan ibarettir. İster ikti

darda, ister muhalefette olsun, partinin hangi hedefler peş inde çal ışaca

ğını, kısa şiarlar ve pratik formüller dahil inde izah etmesine yarar . Hal

buki , Mareşal in vefat ından önce acele çıkarılıp, bu kerre Devlet radyo

sunda aynen okunan beyanname, İktidar Partisine mütevecc ih sert bir 

idd ianame üslûbiyle kaleme alınmıştır. 

Buna rağmen, beyanname, tam metin halinde, Devlet radyosundan 

vatandaşın ıttılaına arzedilmiştir. Hattâ, parti lere ayrı lmış olan propa

ganda saatlerinde, bazı muhalefet sözcüleri, siyasî hürriyet ler in mevcut 

o lmamas ından şikâyet etmişlerdir. 

İnsaf ile düşünülecek olursa, bir memlekette hem zal im ve dictatori-

al bir idarenin mevcut olmasına, hem de bu idarenin kontrolü a l t ında 

bu lunan Devlet radyosundan, siyasî hürriyetlerin mevcut bu lunmadığ ı 

iddiasıyle birlikte o idarenin aleyhine geçi lmesine imkân var mıdır? 

Vatandaşa: "Reyini bana ver ve beni iktidara getir ki, işlerin daha 

düzgün gitsin" demek, her partinin hakkıdır. Fakat böyle bir daveti , açık 

kürsülerden yahut matbuat sütunlarından yahut devlet radyolar ının 

mikrofonlar ından haykırmak fırsat ve hürriyetini elde ett ikten sonra, 

"Eğer reyini bana değil de filân partiye verirsen, hürriyetsizl ik ve zu lüm 

devam edecektir" demek, hiçbir memlekette, hiçbir partinin hakkı değil

dir. Meğer ki o parti, kendine ötekilerin verdiği hürriyetleri , ilk f ırsatta 

onların aleyhine kul lanmak kararında bulunsun; yani , demokras in in ta

nıdığı siyasî hakları, iktidara gelip, hasım parti veya partileri tasfiye ede

ceği güne kadar, bir basamak olarak kullansın. 

Bütün bunlara rağmen, memleket in mukadderat ında bir d önüm nok

tası teşkil edecek olan 1950 seçimlerinin karşılıklı mücadele ler safhası, 

ar ızasızca devam etmektedir. 

Bunun böyle o lmasında, Türk vatandaşının şuuru muhakkak ki, bü

yür rol oynamaktadır . Tek temenni edilecek şey, siyasî part i ler imizin bu 

güzel , vatanperver ve anlayışlı insana lâyık bir faaliyetle, bu seçimler in 

muvaffakiyet ine hizmet etmeleridir. 

Burhan BELGE 
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MERHALE (*) 

Cumhur iye t Halk Partisi Genel Başkanı sıfatile İsmet İnönü 'nün İz
mir 'de söylediği seçim propaganda nutkunu bugün tefsir e tmiyeceğ im. 
Ben burada sayın Başkanın dünkü sözlerile 1946 seçimleri s ırasındaki 
sözleri aras ında şöyle umumî bir kıyaslama yaparak dört yıl iç inde aştı
ğımız mesafeyi ölçmek ist iyorum. 

1946 seçimlerine hükmeden havanın ne kadar gergin o lduğunu ha
tırlarız. İki taraf birbirini adeta düşman sayıyordu. Karşılıklı çok ağır söz
ler söyleniyor, iftiralar, hakaretler işporta malı gibi sokaklardan taşıyor
du. Yeni kurulan muhalefet partisine karşı Halk Partisi cephes inde ta
hammül gücü hemen yok denecek kadar azdı. Havayı tehlikeli bir şekil
de geren asabiyet gösterileri de daha ziyade o taraftan gel iyordu. Üç gün
lük muhalefete devlet idaresinin teslim edilemiyeceği, iktidara geldikleri 
gün bu adamlar ın memleket i satacakları karşı tarafa rey vermek le yurda 
ihanet edilceği hemen her gün söyleniyor ve yazı l ıyordu. Bu asab bozu
cu propagandalar ın yanı sıra halka karşı girişilen baskı hareket ler i orta
lığı bütün bütün elektriklendirmekten başka bir işe yaramıyordu. 

Çok partili demokrat ik rejime doğru yürümemiz hususunda başl ıca 
rol lerden birini üzerine alan sayın Cumhurbaşkanı , o s ıralarda soğuk
kanlı l ığını muhafaza edemediği için çok tenkide uğramışt ı . U m u m î hava
nın tesir inden kurtulamadığı için kendisi de etrafına uyuyor, aşağı yuka
rı aynı tempo ile yürüyordu. İsmet İnönü'nün 1946 yaz ında söylediği nu
tukları ş imdi aynen hat ır lamamıza imkân yoksa da bunların karşı tara
fa yönelt i lmiş pek şiddetli, pek sübjektif bir takım hücumlardan ibaret 
o lduğunu da unutmuş değiliz. Hattâ eğer a ldanmıyorsak sayın Başkan o 
zamank i nutuklar ında şahsiyata kadar uzanmaktan kendini a lamamış . 
Halk Part is inden ayrılıp muhalefete geçen bir eski milletvekil ini iyice hır
palamışt ı . (Bu zatı Halk Partisi şimdi yeniden bağr ına basmışt ır . ) 

İçindeki fikirlere dair bazı itirazlarımız olsa da, son İzmir nutku bir 
seçim savaşının ifadesi olarak güzeldir. Bu nutku okuyup da eskilerini 
az çok hatırladığımız zaman, dört yıl içinde geniş bir hürriyet idaresine 
doğru ne kadar çok yol aldığımızı yakından görmemeye imkân yoktur. 

Bir defa, seçimleri kaybetmek ihtimalini gözönünde bu lundurarak 
konuşmak la sayın İnönü demokrasinin temeli bi ldiğimiz halk iradesine 
bu memleket te artık saygı gösteri lmesi lüzumunu kabul ediyor demekt ir . 
Bu başl ıbaşına mühim bir adımdır. Karşı tarafın düşman say ı lmaması , 
biz im gibi düşünmiyenlere rey vermenin ihanetle suçlandır ı lmaması , 

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 6.5.1950 - 9246 
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hürriyet idaresini yürütebi lmek için gerekli ilk şart lardan biridir. İzmir 
nutkunda bu anlayışın işaretlerine rastlıyor ve m e m n u n oluyoruz. Son
ra, İnönü Halk Partisininkine uymıyan zıd fikirlerin serbest münakaşa
sını da kabul ediyor, bunlara karşı müsamaha gösteriyor ki, demokrat ik 
mücade len in başlıca temellerinden biri de budur. İnönü hatta daha ileri 
gidiyor, iktidara geçmek uğruna hakareti ve iftirayı da mubah sayan 
müfrit teşekküllerden bahsederken, bunların zamanla tekâmül edecekle
rini umduğunu söylüyor. 

Dört yıl içinde aştığımız mesafenin azametini göstermek bak ımından 
nutuk yürek ferahlatıcı ve ümid vericidir. Sayın İnönü'nün Parti Başka
nı olarak propaganda nutukları vermesine karşı da bir itiraz sesi yükse 
leceğini tahmin etmiyoruz. O sesler belki dört yıl önceki ümidsiz havayı 
aksett iren birer feryaddı. Halbuki böyle ağırbaşlı, temkinli , propaganda
sında ve hücumunda bile tartılı nutuklara can feda demez miyiz? 

Dört yıllık savaşın bugünkü merhalesinde yar ın ımıza daha çok güve
ni lebi leceğine inanıyoruz. 

Nadir NADİ 

TARİHÎ GÜN YAKLAŞIRKEN (*) 

Siyasî parti lerin seçim propaganda faaliyetleri en hararetl i safhasına 
girmiştir. Bu arada Cumhuriyet Halk ve Millet Partileri birer beyanname 
neşretmişlerdir . Demokrat Parti de, şu günlerde, beyannames in i yayınla
yacaktır . 

Pol i t ikanın tahrif ve o lmayanı o lmuş gibi göstermenin bir esas o lup 
o lmadığ ı suali; bu beyannameler i okuyan vatandaşlar ın z ihinler inde yer 
eden haklı bir uktedir. 

Filvaki polit ikada, bir miktar değil, hattâ bir hayli mikdarda mübalâ
ğaya yer verilebilir a m m a bu beyannamelerden bir inde görüldüğü gibi 
gözü kapayıp ölçüsüz konuşmaya diğerinde müşahade edildiği gibi de, 
insafsızca isnada cevaz o lmamak lâzım gelir. 

Esasen siyasî bir teşekkül vasfını hâiz bulunan bir part inin bu haki
kati herkesten evvel bizzat kendisinin takdir etmesi lâzımgelir. Hal böyle 
o lduğu halde yirmi yedi yıllık mesuliyetsiz bir iktidarın yaratt ığı bir çok 
imkânı heba ettikten sonra memleket in ana ka lk ınma dâvalar ını ancak 
bundan sonra ele almayı hatır lamış bulunan ve bu gafletin delilini, neş
rettiği vesika ile ortaya koyan bir iktidara nasıl güveni lebi l ir? Takdir ini 
sağ duyulu vatandaşlar ın temyizine bırakırım. 

(*) Son Posta Gazetesi: 6.5.1950 - 5637+1464 
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Diğerine gelince; on parmağında on kara ile "suhan" meydanına ölçü
süz dalan bu siyaset "dilâver" lerinin program âlemi olarak ellerinde mev-
cud bulunan şey, DP'ye isnat eyledikleri muvazaa ve kendi ler inden olmı-
yanlar için de yalancılık ve satılmışlık iddialarından başka bir şey midir? 
İçlerinde türlü mezhep ve meşrebin saliki kaynaşan; Partinin başındaki
lerle saflarında yer alanlar arasında asla fikir yakınlığı bu lunmıyan; dini 
siyasete; siyaseti dine basamak yapan ve memleket in geniş kitlelerinde 
mevcud bulunan saygı değer ve inanç esaslariyle ilgili bir insiyakı siyasî 
bir başarı mesnedi haline getirmek istiyen bu partiye ise her şeyden evvel, 
programına biraz samimiyet katmak; yapılacak tavsiyelerin baş ında gelir. 

Maamaf ih bu bahiste uzun uzadıya söz söylemiye hacet te yoktur . 
Bugün vatandaşlar dilediği yerde, dilediği insanla dilediği gibi dert leşebi-
liyorlar mı? 

Bugün, bu memleketin birçok aydınları, memleket in idaresine iştirak 
edip bu sahada vazife almak için başkente mi koşuşuyor, yoksa, kendile
rini temsil etmek şerefini taşımak maksadile seçmenlerinin huzuruna mı? 

Seçimleri bir oldu, bitti ameliyesi hal ine düşürmüş bu lunan iktidar 
adamlar ı ; kendilerinin de artık bu memleketten olduklarını hatır l ıyarak 
ve geçmişteki hareketlerine mazeret, gelecekteki faaliyetlerine teminat 
göstermek için, dağ, taş, dere, tepe demeyip memleket i harmanlamıyor
lar mı? Evvelce buna lüzum görüyorlar mı idi? 

Bu lüzum nasıl hasıl o ldu? 

Bütün bu sualleri z ihninizden bir defa geçirecek olursanız. Demokra t 
Partinin; giriştiği feragatli mücadele ile, bu memlekete ne gibi nimetler 
sağlamış o lduğunu, derhal hatırlayabilirsiniz. Mazinin mefahiri ile övün
mek; bu gibi yüksek ahlâk hareketlerinin sahibi her milletin ve bu kabil 
millet mensuplar ının hakkıdır. Fakat iktidarda kalabi lmek için geçmiş in 
başarı ve fedakârlıklarını mütemadi bir taviz olarak insanların önüne at
mak; artık bir mevki muhafazası için bir tedbir o lmaktan çıkmıştır. 

Bu sebepledir ki; yapabileceği şeyleri yapmaktan uzak durmuş olan 
CHP'si ile meziyet ve ahlâkı başkalarına kuvvetlice küfürler savurmaktan 
ibaret sayan ve bal gibi mürteci olduğu halde irticai "döneklik" diye vasıf
landırarak kanunî mahzurları kendi telâkkisine göre böylece atlatan bir 
partiden, sanırım ki hayır beklemek; ölü gözünden yaş ummaya muadildir. 

Millet iradesinin nihayet bundan sekiz gün sonra tecellisini göstere
cek tarihe takaddüm eden anlar içinde, durum işte böyle bir manzara ar-
ze tmekte ve vatandaş da, hâdiselerin bu akışına bakarak son sözünü 
söy lemeye hazır lanmaktadır . 

Sel im Ragıp E M E Ç 
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İÇ ve DIŞ POLİTİKA (*) 

M A N Z A R A HEYECAN VERİCİDİR 

5.5.1950 

Türkiye, şu esnada cereyan etmekte olan gibi bir seçim mücade les i 

ne, bütün siyasî tarihi boyunca rastgelmemiştir . Ne bu genişl ikte ne de 

bu sevk ve hararette bir hatipler, beyannameler ve liderler karş ı laşması 

vâki o lmuştur. Üstelik, kahvesinde her akşamki tavlasını oynayan vatan

daş, radyoda konuşan muhalefet sözcülerinden birini dinlerken, hürr iye

tin bu memlekette hangi ölçüler dahil inde kul lanı lmakta o lduğunu her 

halde artık öğrenmiş, bu hususta duyduğu hayreti fakat, henüz yeneme

miş olsa gerektir. 

Bu bak ımdan memleket imiz , yelkenlerinin hepsini kul lanarak açık 

deniz lere doğru ilerleyen, kendinden emin tekneleri hatırlatıyor. Nerede o 

en küçük tenkide tahammül edemeyen hükümet idareleri? Nerede o, en 

küçük bir şikâyet imasında bulunabi lmek için iktidar lehine evvela salâ-

tü se lâm getiren ihtiyatlı hatta ürkek muhalefet ler? 

Çağ değişt irmiş gibi, iç polit ikamız, kendine çizdiği yeni ist ikamette 

i ler lemektedir. Bu ilerleyiş, istediğimiz daha doğrusu demokrat ik rej imin 

talep e tmekte olduğu objektif ve sübjektif vasıfları haiz değildir. Ancak 

ondan ilk ağızda daha fazlasını istemek, insafsızlık olur. Kusursuz baş

langıç o lamaz. Kaldı ki demokrasi yörük evi gibi, yol üstünde tamamla

nır. Yahut yüzmek nasıl ancak denizde ve su yutarak öğrenil irse, demok

rasi de tatbik edilerek yerleşir. Kafalarda yerleşir, terbiyelerde yerleşir, 

ondan sonra da, âdetlerde ve itiyatlarda yerleşir. Ancak o zaman insan

ların huylar ına girer. Ancak o zaman çatal bıçak tutmasını öğrenmiş bir 

çocuk gibi, vatandaş her işinde: Şirketler tesisinde, cemiyet ler kurmak

ta, belediye meclisleri seçmekte, Millet Meclislerini dilediği gibi int ihap 

etmekte , demokratça hareket eder. Çünkü başka tür lüsüne, başka türlü 

olabi leceğine, aklı ermez, eli ve dili uzanmaz olur. 

Bugün görüyoruz ki, millî mücadeledeki ve daha önceki hizmetler i ile 

pekâlâ övünebi lecek olan koskoca bir devlet reisi, bu şerefleri ev inde bı

rakarak halkın huzuruna çıkmakta, onunla bir dost ve arkadaş gibi ko

nuşmakta ve dünden değil, yar ından bahsederek, partisi için i t imat ve 

rey istemektedir. Bunu yaparken ekalliyette ve muhalefette ka lmayı ş im

diden göze almaktadır . Ve, bunun da bir hizmet b inaenaleyh bir vazife ol-

(*) Yeni İstanbul : 6.5.1950 -157 
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duğunu, hem de ne kadar sevimli bir l isan ile ifade ederek, seçimler is

ter öyle ister böyle netice versin memleket işlerinden vazgeçmeyeceğ in i , 

bu işleri yürütmek nasip olmazsa, bunların başkaları taraf ından nasıl 

yürütü lmekte o lduğunu murakabe edeceğini anlatmaktadır . 

Diğer taraftan, muhalefet partilerinin liderleri yahut ön plân şahsiyet

leri, radyodan yahut kürsüden, hatip ve polit ika adamı kabil iyet lerini 

serbestçe gösterebi lmektedir ler. Bu devlet hakkında ne düşündükler in i , 

memleket in idaresinde ne gibi değişikliklere yahut ıs lahata lüzum gör

dükler ini söyleyerek halkın it imadını kazanmalar ı için, bütün yol lar açık

tır. K imse sözlerini kesmemekte , kimse, diledikleri kasaba yahut köy hal

k ına hitap etmeler ine engel o lmamaktadır . 

Nasıl ki, iktidar partisi adına konuşanlar da, hem kendilerini müda

faa e tmek hem de, iktidarda kalmaları m ü m k ü n olursa, memleke te daha 

ne gibi hizmet lerde bulunabileceklerini , genişl iğine ve derinl iğine izah et

mek fırsatını kazanmış bulunuyorlar . 

Manzara gerçekten güzel ve heyecan vericidir. Sa l lanmakta olan ve ne 

tarafa düşeceği kestir i lmeyen bir dünyada, kendi karargâhını sarahatle 

tâyin ettikten sonra, devlet idaresinin hangi ellere tevdi edi lmesi lâzım-

geldiği noktasını , vatandaşlarının aklı sel imine ve siyasî o lgunluğuna ha

vale ve emniyet edebilen bir Türkiye, muhakkak ki, dost yahut düşman , 

bütün yabanc ı memleket ler in de takdir ve hayranlığını kazanmış bir 

memleket o lmak gerektir. 

Unutmaya l ım ki, bu biz im ilk büyük umumî seçim tecrübemizdir . 

Türk vatandaşı , ilk defa olarak, ya dilediği partiyi seçerek bunun progra

mını müdafaa etmekte yahut, partisiz ve tarafsız kalarak, part i lerden 

hangis inin daha müspet konuştuğunu, hangisinin memleket işleri hak

kında daha çok vukuf ve tecrübe sahibi o lduğunu kest i rmeye çal ışarak 

reyini, buna göre kul lanmaktadır . 

Bu vatandaş, ister mahal lede ister köyde yaşasın, siyasî parti lerin 

kendi ayağına kadar gelerek itimat ve rey istediklerini, artık gözleri ile 

görmüştür . 

Bu, şu demektir: Partiler, vatandaşa, hizmet teklif ediyorlar. Hizmet 

hoşa gitsin diye de, bunu tâyin ve tasrih ediyorlar. Bu tekliflerin hangisi 

iyidir, hangis inde mübalâğa vardır ve hangisi düpedüz imkânsız yani he

sapsızdır, işte bunu anlamak ve bunda a ldanmamak bundan böyle va

tandaşın vazifesidir. 

Burhan BELGE 
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SEÇİM KAMPANYASI VE M E M L E K E T (*) 

Partilerin seçim boğuşması , yavaş yavaş en had safhasına yaklaş ıyor . 
Hattâ bu kızgın sahaya girilmiştir bile denilebilir. Halk Partisi genel baş
kanı sıfatile, İnönü'nün, İzmir'deki sözleri ve propagandalar ı tabiatiyle 
Demokrat lar ın da sert ve ateşli mukabelesini davet edecektir. İzmir, bir 
defa daha, demokrasi gel işmesinde, adeta ön p lânda yer a lmaya başl ıyor. 
Bundan dört küsur yıl evvel de, yurtta demokrasi bayrağını açanlar ın ilk 
saflarında, o havali halkı bulunuyordu. Celâl Bayar, hem İzmir 'de muaz
zam bir toplantıda İnönü'ye cevap vermek, hem şark il lerinde, kısa da ol
sa, bir seyahat yaparak durumu gözile görmek istiyor. Hilmi Uran ise, 
İnönü 'nün yanındadır . Radyolarımız da bir taraftan İnönü'nün İzmir se
yahat ini bütün tafsilât ve teferrüatile ve al landıra bal landıra hikâye eder
ken diğer taraftan çeşitli partiler temsilcilerinin hitabelerine de, kısa za
manlar ayırmış bulunuyor. Hiç şüphe yok ki hükümet partisi, ikt idarda 
o lmas ından faydalanarak, propaganda terazisinin gözünü kendi tarafına 
aktarıyor. Bütün bakanların seyahat ve sözleri, hergün en hurda nokta
larına kadar tekrarlanıyor. Halbuki bu seferler ve geziler de hep propa
ganda maksadi le yapı lmaktadır . Binaenaleyh radyolarımız, hep ikt idarın 
tellâllığını yapmak la meşguldür. Halk Partisinin bu tufan gibi yağan pro
paganda seli karşıs ında diğer partilere ayrılan beşer onar dakika ne kıy
met ve manâ ifade eder? A m a buna rağmen Türk halkının, y irmi beş yıl
dır, radyoda işittiklerinden başka nağme ve seslerin duyulması , ne de ol
sa, bir terakki sayılabilir. 

Fakat çeşitli parti mensuplar ı İnönü'sü ile, Bayar veya Bayuru ile is
tedikleri kadar, mensup oldukları teşkilleri müdafaa etsinler, hele Halk 
Partisi l iderinin yaptığı gibi çeyrek asırlık faaliyeti meth ve sena eylesin-
ler, nihaî kararı verecek ve Meclise istediklerini gönderecek, geniş halk 
tabakaları yani hiç bir partiye mensup olmayan ezici çoğunluktur . İnönü, 
demokras i hevesinin henüz kendisinde uyanmadığ ı eski zamanlardak i 
demeçler inde, da ima şu vecizeyi tekrarlamayı severdi: Hükümet adamla
rı, geçmişte yaptıkları ile hiç iftihar etmemelidir ler ve o eski başarı lar 
üzer ine kurularak atalete düşmemelidir ler. Halbuki İzmir 'de bu defa bü
tün nutkunu hep geçmişte yaptıklarını meth ve sena ey lemeye tahsis ey
lemiştir. Yapı lan işler ve elde edilen neticeler ise meydandadır . Bu sözler 
ve kendi kendini övmeler belki bir kısım Halk Partilileri m e m n u n eder 
a m a az im kitle lâkırdı, tefahür ve Halk Partisinin boş vâadler ine çoktan 
doymuştur . Yirmi beş yıldır yapı lmayan, yapı lamayan şeyleri önümüzde 
ki seneler için vâadedene kim itimat eder? 

(*) Yeni Sabah Gazetesi: 6.5.1950 - 3984 
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Bütün memleket in talihi, partililerin değil tarafsız halkın kudret l i 

e l inde ve reyindedir. Talihi tâyin edecek ne demokrat lar , ne halkçı lar ve 

ne de milletçilerdir. Acaba halk kitleleri geniş köylü, esnaf, tacir, işçi, 

müstahsi l , çiftlik sahibi, sermayedar, memur, kiracı ve ev sahipleri ne 

düşünüyor lar? Bugüne kadar ihmal edilen, yüzler ine bile bak ı lmayan bu 

unsurlar ş imdi rollerinin ve mevkilerinin ehemmiyet in i anlamışlardır ve 

reylerini, kudretlerile mütenasip bir vekar ve ciddiyet ile kul lanacaklardır . 

Onların gösterecekleri ist ikamet dört yıl için rotamızı tespit edecektir. 

Yeni Sabah 

BAKIŞLAR (*) 

NİÇİN Mİ HALK PARTİSİ? 

Çünkü: 

1 - CHP iktidarının yıkı lmasını bütün muhal i f part i ler imizden daha 
fazla isteyen kapıdaki düşman, gözünü anahtar deliğine uydurmuş , ara
mızdaki çekişmeyi seyrediyor ve 14 Mayıs günü sandıklar ımızdan çıka
cağını umduğu yıkılış müjdesini bekliyor. Onu sev indirmemek lâzım. 

2 - Yar ın bugünkünden fazla muhtaç olacağımız millî birliği ve uy
gunluğu temel inden sarsacak bir değişiklikten sakınmamız lâz ım. 

3 - Üçüncü bir dünya harbinin m ü m k ü n olduğu ve barış ın muhak
kak olmadığı bu karanlık ve sallantılı günlerde, hiçbir iktidar stajı ve de
nemesi o lmayan toy parti lere devlet binasını bir prova salonu gibi tesl im 
e tmemek lâzım. 

4 - Devlet Başkanından mahrum, bir hükümet i do lduracak e leman

dan mahrum, belirli bir idare sisteminden ve iş programından mahrum 

parti lerin el inde iktidarın her bak ımdan yetersiz ve âciz ka lmas ına imkân 

ve rmemek lâzım. 

5 - Ne yaptığı malûm olan CHP ile ne yapacaklar ı meçhul olan öteki 

parti ler arasındaki farkı an lamak ve aydınlığı karanl ığa tercih e tmek lâ

z ım. 

6 - Ma lûmdan meçhule, müspetten menfiye muhaktan şüphel iye git

memek ve bir milletin varlığını, bahis işi haline get i rmemek lâzım. 

7 - Miktar ve kalite bak ımından partilerin başl ıca şahsiyetleri arasın

da ciddî mukayeseler yapmak ve bi lhassa eşsiz millî y iğidimiz, başarıcı-

(*) Ulus Gazetesi: 8.5.1950 - 10365 
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mız ve Başkanımız İnönü ile Bayar veya ötekiler arasındaki farkı unut
manız bize neye malolacağını bi lmeniz lâzım. 

İşte, başl ıca sebeplerden ötürü ne demokrat, ne mil let ne ka lk ınma 
veya başkalar ı ; Cumhuriyet Halk Partisi! 

Peyami S A F A 

LAKIRDI BOMBARDIMANI (*) 

Şu seçim hazırlıkları sırasında doğru, yanl ış; hoşa g iden veya g i tme

yen bir takım iddialara şahit oluyoruz. Bu suretle ve bir defa daha b iz im 

iktidarın; bu memleket i cennete çevirmek için el ler inden geleni sözde 

yapmış o lduğunu öğreniyoruz. 

CHP's in in sözcülerine göre Marshal l plânına dayanan Amer ikan para 

ve ma l zeme yardımını , yeni dünya insanları sadece CHP's i ikt idarının ha

tırı için göze almıştır. Yapı lan fabrikaların; uzatı lan şoselerin; kuru lan 

mektepler in sayısı ise, bu devre içinde hadsiz, hesapsız o lmuştur . 

Bu nimetleri , bu memlekete temin eden (!) CHP 's inden başkas ı o lma

dığ ına göre, 1950 seçimlerinin neticesi de mant ıken ve müspe t olarak, bu 

part inin lehinde tecelli etmek lâzımdır. Bu arada vatandaş ın sıkıntı ları 

için neler yapı lmışt ır? Sa lma ismi veri len modern angariye s istemini köy

lü hoş görüyor mu? 

Hayat pahalıl ığı dediğimiz kompleks dava için nasihatten başka ikti

dar ımız ın memlekete verebi lmiş olduğu neler vardır? 

Bütün bunlar da meskût geçiliyor. 

Kendisini " m i l l e f e mal edecek kadar iddialarında ölçüsüz hareket 

eden bir diğer parti ise zamane mehdisi edasiyle kendisini din hürriyet i

nin bekçisi olarak ilân ediyor. Sanki bu memlekette vatandaşlar dilediği 

gibi ibadet hakkından mahrum imişler gibi, şimdi, bu hakkı, kendis in in 

tesis ve iade edeceğini ilan eder gibi bir tavır takınmıştır. 

Söz hürriyetsizl iği ne derece fena bir şey ise, ö lçüsüz konuşmak da o 

derece kötü tesir yaratan bir harekettir. Bunun bir mânası ; karş ıs ındaki 

insanlar ı idrakten ve hafızadan mahrum sanmak ve saymak demekt ir . 

Bu sebeple; her hürriyet hareketi gibi söz hürriyeti de, doğruyu ifade et

mek için kul lanı lmak icap eder. Ben, size desem ki DP ikt idara geldiği za

m a n sihirkâr bir değnek darbesiyle bu memleket i gül, gül istan edecekt ir? 

(*) Son Posta Gazetesi: 9.5.1950 - 5637+1467 
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Benim, bu ölçüsüz iddiama inanabilir misiniz? 

Y ine desem ki; D.P. memleket in dizginlerini eline alınca; memleket in 

bütün iktisadî düzensizl ikleri, bir çırpıda, ortadan kaldırı lacaktır. 

Ne düşünürsünüz? 

Binaenaleyh; önümüzde , her şeyi söyleyebi lme imkânı var diye vatan

daşa, olur o lmaz ve yapı labi lenin yanında yapı lamaz olan bir takım şey

leri vaatleri sıralamak; her şeyden evvel kendi dâvamıza zarar vermez de 

ne yapar . Bizi dinleyen kitle; bu ölçüsüzlüğe bakarak, bize inanabil ir mi? 

Esasen bir mesele hakkında müspet konuşabi lmek ve akla yakın şey

ler söyleyebi lmek, o husus hakkında o ldukça yakın bazı bi lgi lere sahip 

o lmakla kaimdir. 

Halbuki memleket in bir çok dâvaları ile ilgisi bu lunan ma lûmat da

ğarcığı, bugünkü iktidarın elindedir. O dağarcık onun el inden alınıp da 

muhtevas ına esaslı surette göz gezdir i lmedikçe, memleket i k ı smen mef

luç bir hale getiren arazın mahiyeti de pek anlaşı lamaz. 

Şu hale göre bu memleket in bir takım hastal ıklarına ezbere olarak ve 

âdeta bir mutatabbip edasiyle bir takım hayalî reçeteler yaz ıp ortaya sal

mak; bir iş görmek demek olmaz. 

İktidarın dosyasını onun el inden alarak muhtevasiy le hakiki du rumu 
karşı laştırmalıdır ki; derhal yapılabilecek olanla yapı lması uzunca bir za
mana ihtiyaç gösteren meseleler meydana çıksınlar. 

Demokras i ; bir hürriyet ve müsamahal ı bir makul iyet rej imidir. 

DP'nin şimdiye kadar tekrar edegeldiği hakikat de, bundan başka bir 
şey değildir. 

Bugün söyleyebildiklerinizi hangi imkânlar size sağladı? Bir düşünü

nüz. 

Bugün söyleyebildiklerinizi dün söylemiş olsaydınız nasıl bir muame 

leye duçar o lurdunuz? 

Zahmet edip bir hatırlayınız ve bu hatırlayışla beraber, sizin hürriyet 

g ıdasına olan ihtiyacınızı zamanında anlayarak bu yolda size te rcüman

lık yapmaya çal ışmış bulunanlar ın gayretleri, feragat ve fedakârl ıkları 

derhal gözünüzün önünde canlanır. 

Bir tarafta fiil onun müspet neticeleri yani Demokrat Part inin iş tab

losu; diğer tarafta ise bir takım malayani lâkırdı. 

Takdir efkârı umumiyenindir . 

Sel im Ragıp E M E Ç 
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Y A İKTİDAR EMRİNDE HALK, YA HALK İÇİN İKTİDAR! (*) 

İki part inin seçim propagandasını da dinleyen halk, gördükler imize 
yanı lmıyorsak iktidar partisinin sözleri itimatsızlıkla, Demokrat Part inin 
açmak istediği yeni yolu ise açık bir sempati ile karşı ladı. Halk Part is ine 
inanı lmamasın ın sebebi çok sadedir; Önümüzdek i dört y ı lda yapacakla
rını vadett ikleri şeyler, bütün yetkilere sahip olarak devletin ve mil let in 
kaynaklar ını ve imkânlarını istedikleri gibi kullandıkları çeyrek asır için
de çok daha kolay olarak başarı labilecek işlerdi. O zaman yapmadık lar ı 
nı, memleket işlerini her bak ımdan çıkmaza soktuktan sonra yapmak is-
t iyeceklerine ve yapabi lecekler ine halkımızın aklı sel imi inanmamakta 
dır. Bu, yalancı çobanın acıklı hikâyesidir "Sürüye kurtlar h ü c u m etti, 
yet iş in!" diye köy halkını sekiz defa ayaklandıran ve imdadına koşanlar ı , 
a ldatmağı âdet edinmiş olanların kaygısız kahkahalar iy le karşı layıp in
sanl ıklar ına ve safiyetlerine gülen çobanın dokuzuncu defaki feryadına 

- belki bu defa doğrudur! diye - inanacak safiyet elbet ka lmaz. Kaldı 
ki, sürü köy halkının gözleri önündedir . İçinde halkı vehimler iy le telâşa 
düşürmekten zevk aldığını bildiğimiz çobanın velvelesine hak verdirecek 
kurt da yok. Bu yaygaracı çobanı değişt irmekten daha akıl l ıca bir hare
ket o lmadığını köy halkı çoktan anlamıştır. 

Halk partisi, lâf olsun diye, muhalefetin başl ıca isteklerini seç im be
yannames ine aldı. Ödemek âdeti ve ödemeğe niyeti o lmadığı için, kendi
sine daha bir defacık oy ver i lmek şartiyle her şeyi vaadediyor . Vades i geç
tiği ve birbiri arkasından protesto edildiği halde y irmi beş yıldır ödenme
miş kalan borç bonolarının tomarı üzerine dört sene vadel i yeni bir tomar 
katarak milletin it imadını itibarı ka lmamış bu senetlerle satın a lmak is
tiyor. Boş olduğu kadar gülünç bir gayret! 

Mese lâ köylüye, bu sefer artık doğru söylediğine yeminler ederek -
beş yıl önce vaadett iği toprakları tekrar vadediyor. Fazla olarak çiftçi va
tandaşlar ın kendi öz malı olan toprakların hâlâ ver i lmemiş olan tapula
rının da artık lütfen verileceğini ilân ediyor. Çeyrek asırda halkın kendi 
mal ına tapu çıkarmıyanların, devlet mührünü taşıyan bir kâğıt parçası
nı veremiyenler in şimdi milyonlarca dönüm toprağı dağı tacaklar ına k im 
inanır? Bunu bir misal olarak kaydediyoruz. Ötekiler de hep bunun gibi
dir. Yı l larca vazife görmemeğe al ışmış bir parti ansızın vazi feperver ol
maz . Bir türlü vatandaş hakkı tanımayanlar bir lâhzada değ işmez. İşte 
halk part isinin meşhur seçim beyannamesinin vatandaşlar üzer inde 
uyandırdığ ı umumî intiba budur. 

(*) Yeniasır Gazetesi: 9.5.1950 - 14134 

91 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Halk partisi erkânının seçim nutuklar ına gelince, bunlar ın mevzuu 
devlet başkanı büyük millet mecl isine girerken ayağa kalkıp kalkı lmıya-
cağı, kendis inin ziyaret edilip edi lmeyeceği gibi çok yüksek mesele ler üze
r inde dolaşt ığ ından vatandaşlar ın alâka seviyesini aşmaktadır . Memleket 
çocuklar ı vatandaşın hayat hakkını bir tarafa bırakıp bu gibi protokol 
mesele ler ini seç imde halledilecek tek mevzu olarak görenlere uğraşı lacak 
başka meseleler imiz o lduğunu beş gün sonra hatır latacaklardır. 

Bu anlayışın karşısına demokrat parti sözcüleri başka bir anlayış la 
çıktılar. En yüksek değerin vatandaşın kendisi o lduğunu ilân ettiler. 
Onu, bütün yapı lacak işlerin gayesi, devlet alâkasının merkez i olarak 
gösterdiler. Seç imden seçime kuru lâflarla değil, her gün fiilen va tandaş
la meşgul o lmak, dertlerini anlamak, ihtiyaçlarını duymak ve çarelerini 
bu lmak zarureti üzerinde vatandaşlar la mutabık kaldılar. Öyle sanıyoruz 
ki kendi ler ine gösterilen sevginin tek sebebi budur ve bunu an lamamış 
o lmalar ına imkân yoktur. 

Bir tarafta, iktidarı, müktesep bir hak sayan, her şeyi bu kayda tabiî 
tutan, halkı ş imdiye kadar düşünmediğ i için bundan sonra düşüneceğ i 
ne inanı lamayan bir parti var. Diğer tarafta ikt idara ancak halkın güve
niyle ç ıkacak, vatandaşı düşündüğü nisbette bu güveni muhafaza edebi
lecek bir parti. 

Birincisi diyor ki: ş imdiye kadar i t imadınıza lâyık olacak bir iş yap
madığ ımı kabul ediyorum. Fakat beni yine ikt idarda bırakınız. Y a p m a k 
e l imde iken yapmadıklar ımı bundan sonra yapar ım. 

İkincisi diyor ki: beni iktidara çıkarırsanız vatandaşın kendi hüküme
tini kurmuş olacaksınız. Sizin için çal ışacağım. Sizi düşünerek çal ışaca
ğ ım. Böyle olmazsa, iktidarı sizden almayıp size karşı kul lananlar ı dü
şürdüğünüz gibi, yalnız size dayanarak iktidara yükse lecek olan bizleri 
de elbet düşürürsünüz. Ve düşürmek sadece hakkınız değil, vazifenizdir. 
Bu halka hizmet edeceğiz. Halka hizmet edebi lecek bir hükümet ancak 
halkın reyile düşürülebi lecek bir hükümetten sonra kurulur. Türk va
tandaşlar ı iktidarın gerçek sahipleri olduklarını bir defa isbat etmelidir
ler ki, iş baş ında olanlar artık ona hesap vermekle mükel le f olsunlar. 

Bu iki l isan arasındaki fark açıktır. Halk partisi, ha lka arka çevirmiş 
olanların dilini konuşuyor. Hâlâ yalnız bu dili konuşuyor . Demokra t par
ti halkın içinde olanların, halk olanların dilini konuşmaktadır . Halk par
tisi vazifesini yapmamış o lmanın mükâfat landır ı lmasını , Demokra t Parti 
vazifeyi vazife bilenlere hizmet imkânının veri lmesini istemektedir . Halk 
Part isine oy vermek gayrı mes'ul bir idareyi devam ett irmek, Demokrat 
Part iye oy vermek mesuliyet prensibini idare s isteminde yer leşt irmektir . 
Vatandaş lar bu iki iht imalden birini tercih edecekler. 

M. T U N C E R 
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İÇ ve DIŞ POLİTİKA (*) 

SEÇİMLERİN YAKLAŞMASI BİZE NELER ÖĞRETT İ? 

8.V. 1950 

Seç im faaliyetinin en hararetli zamanlarını yaşadık. Ve yar ın artık 
bütün bu propagandalara nihayet verilecek ve dört gün millet, k ime rey 
vereceğini sükûn içinde düşünmek imkânını bulacaktır . Biz burada, 
kendi hesabımıza bu seçimin, Türk inkılâplarının en büyükler inden biri 
o lduğunu söylemek zaruretini hissediyor ve Türkiye Cumhur iye t in in ku
ru luşundan beri demokrasiye doğru yürüyen hayat ımızda emsalsiz bir 
terakki elde ettiğimizi görerek büyük sevinç duyuyoruz. Hayat ın doğur
duğu bazı zaruretler icabı olarak 30 seneden beri Avrupanın bir çok 
memleket ler inde seçim mücadeleler ine şahit o ldum ve şimdi burada da 
bazı toplantı larda söylenen nutuklarla, radyoda yapı lan konuşmalar ın 
büyük bir kısmını dinledim. Gayri ihtiyari olarak yapt ığ ım mukayese ler 
le vardığ ım netice, beni hayretlere ve aynı zamanda büyük sevince gar-
ketti. İtiraf edeyim ki, en fazla demokrat olan memleket lerde bile eğer ko
münist ile anarşistlerin sözlerinden sarfınazar edecek olursak, bizde söy
lenen sözlerin benzerine tesadüf etmedim. Bu vaziyet artık Türk demok
rasis inde, hattâ lüzumundan fazla bir serbestinin bu lunduğu herkese is
pat etmiş, iyi niyet sahibi o lmak şartiyle muvafık veya muhal i f hiç k im
senin bunu inkâr etmesine imkân bırakmamışt ır . Türk milleti de bütün 
bu propagandalar esnasında hakikî o lgunluğunu göstermektedir . U m u 
mî bir iddiaya göre demokrasinin en çok yerleşebi leceği memleket ler , 
kültür ve maari f seviyesi yüksek olan yerlerdir. Türk milleti u m u m î ma
arif seviyesine yükse lmek için daha bir çok şeylere muhtaç o lduğunu iti
raf e tmesine rağmen, yeni kurduğu bu demokraside en olgun mil let lere 
bile misal olabilecek bir vekar ve haysiyet göstermekte, lüzumu kadar 
ehemmiyet in i de takdir etmektedir. 

Bizi, millet olarak , vekillerimizi seçmek hususunda gösteri len bu bü
yük a lâka karşısında sevindiren en büyük nokta; bundan sonra mil let in 
üzer inde yaşadığı topraklara bağlıl ığının daha kuvvet lenmiş olmasıdır . 
Çünkü tarihimizin icabatı olarak, hattâ asırlarca bu memleket te bir veya 
bir kaç şahıs her şeyi elinde tutmuş ve bi lhassa eski zamanlar tıpkı ken
di çiftliği gibi telâkki ettiğinden, millet de onun demirbaş eşyası addolun
muştu . Bundan dolayıdır ki bu toprağın evlâtları, yaşadıklar ı yeri sevme
lerine rağmen, kendilerinin de o toprakların idaresinde bir hükme sahip 

(*) Yeni İstanbul Gazetesi: 9.5.1950 - 160 
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olduklarını göremiyor ve bundan büyük hüzün duyuyorlardı . Dört sene
den beri baş layan demokrasi hareketimiz artık bu düşüncen in ortadan 
kalktığını herkese hissett irmekle beraber, bir çoklar ında asırların uyan
dırdığı tereddüdü izaleye mâni olamıyor. Şimdi yaşadığ ımız bugünler , ar
tık bizde umumî bir kanaat olarak, hâkimiyet in millette o lduğuna iman 
ettirmiştir ve bunun kıymeti ö lçülemiyecek kadar büyüktür . Bu seçim 
mücadeles i esnasında gördüğümüz ve sevindiğimiz sahnelerden biri de, 
mil letvekil i yapacak kimselerin vekâleti milletten a lmak için, halkın ara
sına karışmalar ı ve onun karşısına çıkmalarıdır. Bize öyle gel iyor ki, bu 
mücade leden muzaffer çıkan ve milletin vekâletini kazanan mebuslar ı 
mız bundan sonra millete karşı vazifelerini daha iyi idrâk edecekler ve 
ancak bu sayede kendilerine verilen vasfa lâyık olduklarını gösterecekler
dir. Bir seç im arifesi olan şu günlerde, hayırlı neticelerin memleke te sa
adet get irmesini ve tabiatın en güzel iklim ve topraklarına mal ik olan yur
dumuzun iktisadî ve yüksel iş inin artmasını kuvvetle temenni ederiz. 

Habib Edib T Ö R E H A N 

İKTİDARIN SON VE BEYHUDE GAYRETLERİ (*) 

Halk Partisi bu seçimlerde çoğunluğu kazanmaktan tamamiy le ümi
dini kesmiş gibidir; fakat her şeye rağmen, kazanmak için son kozunu 
oynamakta ve oy toplayabilmek için büyük gayretler sarfetmektedir. Bü
tün bakanlar, u m u m müdürler , muhtel i f bölgelere dağı lmışlar, e l ler inden 
geldiği kadar, seçimi kendi lehlerine çevirmeğe çal ışmışlardır. Fakat bü
tün bu gayretler; ders yılı içinde kitap açmayıp da, imt ihana ancak bir 
hafta kala, geceyi gündüze katarak bir kaç sayfa ezberleyen ihmalci bir 
talebenin vaziyetine benzemiyor mu? Millet bu imtihan çal ışkanlar ının 
bu ana gel inceye kadar nasıl bir teseyyüp içinde bu lunduğunu yak ından 
bi len olgun bir öğretmen gibi değil midir? Bunca yıllık müşahedeler imiz , 
bizi son günler in üstünkörü gayretleriyle yanı l tacak mıdır? 

Bir kaç gün evvelki bir yazımızda, 1950 seçim beyannames iy le 

1946'dakini karşı laştırmış, aynı vaidlerin nasıl tekrarlandığını kendi ik-

tidarlarıyla ortaya dökmüştür . Hakikaten yapılanları , vaadedi lenlerden 

çıkartt ığımız ve Marshall plâniyle elde edilenleri hariç tut tuğumuz za

man, elde pek az bir şey kaldığını görmekteyiz. Çünkü her seçim devre

sinde, vaidler tekrarlanmakta, her defasında üzerlerine taze bir vernik 

sürülerek halka sunulmaktadır . 

(*) Zafer Gazetesi: 9.5.1950 - 373 
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Memleket in dört köşesine baktığımız zaman ekonomik bünyemizde 

esaslı bir ıslahat olarak ne görüyoruz? 

Memleket in iktisadî ve malî hayatı Oksford Üniversitesi Pro fesörünün 

söylediği gibi Marshall yardımı gibi geçici bir tedbir üzerine b ina edi lmiş

tir. Ş imdiye kadar, bütçede hiç bir tasarruf tedbiri a l ınmış değildir; bilâ

kis masraf lar alabildiğine yükselti lmiştir. Bir taraftan serbest teşebbüse 

kıymet veri leceği ifade edil irken ve hiç sırası, lüzumu yokken, sanki bü

tün iktisadî sistemimiz devletçilik üzerinde sürgit devam edecekmiş gibi, 

bir de işletmeler Bakanlığı tesis edilmiştir. Halbuki bu fakir mil let in büt

çes inde yeni masraf kapıları açmak değil, bazı bakanl ıklar ı bile birleştir

mek mümkündür . İstanbul 'da bakanlık hacminde bir Tekel U m u m Mü

dür lüğü varken Ankara 'da bir Tekel Bakanl ığ ına lüzum var mıdır? Güm

rükler, doğrudan doğruya Maliye Bakanlığına bağ lansa bu işler yürümez 

mi? Deniz yolları, DDY. gibi u m u m müdürlükler mevcut iken, ayrıca, 

Ulaşt ı rma Bakanlığı diye koca bir teşkilâtı devam ett irmeğe lüzum var 

mıdır? Bugün Ankara 'dan Bursa'ya 6 Liraya otobüsle yolcu nakledi lmek

tedir. Halbuki bu yolculuk, devlet el indeki vasıtalarla üç mislidir. 

Diğer devlet işletmelerinin de vaziyeti meydandadır . Senede sade şe

ker için 60 milyon lira ödeyen halk, bu memlekette nasıl esaslı bir verem 

mücadeles i yapı labi leceğine inanır? 

Para kıtlığı ortadadır; bir kaç büyük zenginin yanında, halkın m ü h i m 

bir k ısmı parasızdır, fakirdir. Karaborsadan hava paras ına kadar neler 

çektiğimizi yak ından biliyoruz. Nüfusumuzun %80' i olan köy lünün, sır

tına giyeceği pamukludan devlete her sene Sümerbank vasıtasiyle yüzler

ce mi lyon lira ödemeğe takati var mıdır? Memur sınıfı deseniz, büyük bir 

darlık ve yokluk içinde ay başını akla gelmiyen sıkıntı larla tutabi lmekte

dir. 

Ş imdi bu vaziyette, iktidar, kalkıp köye radyo get ireceğinden bahse

diyor! Köye evvelâ, sağlık verel im; köylünün malını değer lendire l im, köy

lüye y iyecek temin edel im; köy lümüzü giydirelim; köy çocuklar ını yal ın 

ayak, başı kabak dolaşmaktan kurtarıp, hiç o lmazsa ayaklar ına bir ça

rık vere l im. Radyo, o zaman kendil iğinden gelecektir. 

Nereye baksanız verem, memleket i kırıp geçirmektedir; frengi, t rahom 

savaşı hâlâ müsbet bir netice vermemişt ir . Bir çok şehirlerimiz su baskı

nı tehdidi alt ındadır. Hâlâ bir dil im ekmeğini kara sapanın izinde arayan 

köylüler imiz pek çoktur. Radyo, şüphesiz verilen nutuklar ı d in letmek 

için iyi bir çaredir! Fakat, evvelâ, köylünün yiyeceğini, giyeceğini, s ıhha

tini düşünmek ondan çok daha iyi bir şeydir. 
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Vakıa ş imdi iktidar, muhalefet tarafından yapı lan bu tenkidlerin doğ
ru o lduğunu kabul etmiş ve seçim beyannames inde hepsine yer vermiş
tir. Fakat bütün bu vaidlerin tatbikatı nasıl olacaktır? Bu günkü iktida
rın ş imdiye kadar olan vaidlerine ne kadar sadık kaldığı cümlemizce ma
lûmdur . Seç im devresi bittikten sonra yine her şey unutulacak, bugün 
seçmenin gözü içine tatlı tatlı bakanlar, yarın yine ondan yüz çevirecek
lerdir. Seçmen bunun farkındadır. Çünkü nefsinde bir çok tecrübeler ile 
vaziyeti yak ından görmüştür. Bunun içindir ki reyini, Halk Part isine ver-
miyecek, kendi dertlerini ve dâvalarını çok daha evvelden gören ve prog
ramını ona göre çizen Demokrat Partiyi tercih edecektir. Eğer, dört sene 
zarfında, ondan da umduğunu bulamıyacak olursa iş baş ına daha ehil
lerini get irmek ananesini kurmuş olacaktır; işte halk idaresi, böylece, 
memlekete vaadedilenleri muhakkak yapmak geleneğini tesis edecektir . 

14 Mayıs ' ta bu tarihi inkılâbın ilk gününü kutl ıyacağız. 

Adviye FENİK 

İÇ AÇICI BİR BEYANNAME (*) 

( D E M O R K A T PARTİ HUZURLU BİR İSTİKBALİN VE ANLAYIŞL I V E 
VERİML İ BİR İKTİSADİ GELİŞMENİN TEMİNATINI , DÖRT BAŞI M A M U R 

BİR ŞEKİLDE MİLLETE VERİYOR) 

Demokrat Partinin evvelki akşam radyoda okunan ve dünkü gazete
lere geçen beyannamesi hakkında ileri sürülecek bir tenkid varsa o da 
geç neşredi lmesidir . Bir seçim beyannamesi , seçim devrinin baş lar ında 
ortaya çıkmalı , partinin hatiplerine rehber, diğer partilerin münakaşa la 
rına mevzu teşkil etmeliydi. Böyle olsaydı; umumî seçim mücadeles i da
ha müsbet ve vekarlı bir mâna alır, köhne Balkan ve Ortaşark usulü, yı
kıcı bir muhalefet çığrını temsil eden ve her nevi totaliter ve yıkıcı kuv
vetlerle ittifak ariyan Millet Partisinin karşısına; ilmî bir z ihniyete ve va
tanî mes'ul iyet duygusuna sahip, vekarlı , temkinli bir muhalefet in ne gi
bi usullerle iş gördüğü hakkında canlı bir örnek ve ölçü konu lmuş olur
du, muhalefet i küfürbazlık, haysiyete tecavüz ve nizamı ba l ta lama diye 
anl ıyanlar ın kötü gidişindeki çirkin mâna, daha sarih bir manzara alır, 
bunlar ın içinde yaptıklarına tiksinenlerin zuhur etmesi kolaylaşırdı. 

Neşir zamanına ait tenkid hariç o lmak üzere beyanname hakk ında 

söyl iyecekler im, coşkun bir takdirin i fadelerinden ibarettir. CHP' l i dost

larım gücenmesinler , darı lmasınlar, fakat Demokrat Part inin beyanna-
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mesi le kıyas edilince, CHP'nin beyannamesi cansız ve kırtasî ves ika gibi 

görünmektedir . Bugünkü hükümet partisinin beyannames i , her sene 

takrar edilen Meclis açılış nutuklarının kalıbına göre yapı lmışt ır . Ziraate 

ve köy lünün mukadderat ına karşı beyannamede belirti len alâka, yıl ları 

do lduran bir hatanın itirafını ve bunu düzel tme yo lundaki etraflı vaadle-

ri hiç şüphesiz havi bulunuyor, fakat memleket i takatsiz b ı rakan, göste

rişçi, israfil, kırtasiyeci, fuzuli surette müdahalec i , her mânasi le müsteh

lik bir iktisadî siyasete ilmî surette bir teşhis konulduğu ve yeni ve 

ahenkl i bir iktisadî siyasetin lüzum ve hasreti artık duyulduğu hakkın

da beyanname, vatandaşa müsbet bir kanaat veremiyor. 

Halbuki Demokrat Partinin beyannames inde iktisadî bünyemiz in ne 

gibi sebeplerden dolayı takati kesildiği çok isabetli bir şekilde izah edili

yor, part inin, dertleri tedavi için ne gibi yollar tutacağı sarahatle , cesa

retle söyleniyor. 

Belli ki beyanname; hakikatları gören, ölçen, ifade edebi len berrak di

mağlar ın mahsulüdür . Bunların sağlam bir hareket noktaları , modern 

ölçüleri, ilmî ve verimli görüş tarzları vardır. Halk Partisinin gidişini ten-

kid ederken, hiç bir ağır kel ime, hiç bir ölçüsüz iddia ileri sürülmüyor . 

Memlekete karşı mes'uliyet duygusu taşıyan ve iktidar part isini bir 

düşman zümres i değil, başka kanaatte olan, fakat hürmete ve sevgiye lâ

yık bu lunan vatandaşlar ın bir topluluğu sayan bir muhalefet in ne gibi 

usullerle iş görmesi icap ettiği hakkında Demokrat Partinin beyanname

si, çok nezih bir vesika, yaratıcı tenkide çok güzel bir örnek teşkil eder. 

Sathi görüşlü insanlar, Halk Partisile Demokrat Partinin programlar ı 

aras ında fark bulunmadığ ını iddia ederler. Halbuki iki beyannamen in 

ifade ettiği iktisadî siyaset, birbirine taban tabana zıttır. CHP; devlet in 

sermaye darlığını ve plânlı iktisadî vasiliğini esas tutuyor, vatandaş lar ın 

devlet için çal ışmaları ve geçimlerini onun el inden beklemeler i tarz ında 

kısır ve neticede hürriyeti sıfıra indirir bir yo la hâlâ taraftar bu lunuyor . 

Serbest teşebbüse dost görünmekle beraber bunu ancak bir fedakârl ık, 

bir lütuf ve atifet gibi yapıyor, fakat serbest teşebbüs çığrının muhtaç ol

duğu emniyeti , istikrarı, imkânları esirgeyerek neticede fedakârl ığı da 

lâfta bırakıyor, buna mukabi l Demokrat Parti, vatandaşın serbest teşeb

büs ve faaliyet imkânına malik bulunması , enerjilerini, bilgi lerini, şevki

ni, akıncı vasıflarını yurdun inkişafı hizmetinde kul lanması esasına da

yanıyor , iktisadî devlet işletmelerini saha bakımından tahdit e tmekle be

raber mevcutlar ı mut laka verimli kı lmak yolunu tutuyor, hesap bildiği 

için memleket i kısa zamanda kendi maddî imkânlar ımız la teçhiz edemi-
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yeceğimiz i tesbit ediyor, ecnebi sermayesini yalnız çağ ı rmak değil, ona 

emniyet vermek ve varlık vergisi gibi ihtimallere maruz bu lunmadığ ı ip

t idadan anlatmak taraftarı bulunuyor. 

Mazideki acı tecrübelerden ders almış, geniş bir dünya görüşüne sa

hip, o lgun bir Türk vatandaşının z ihninden bu saniyede neler geçiyorsa, 

bunlar ın hepsini cidden iyi ifade edilmiş bir şekilde Demokrat Parti be

yannames inde bulmak mümkündür . 

Beyannamede ; iktidarın seçimler neticesinde değişmesinin tabiîleşti-

r i lmesi ve bunu yapmayı gerek Demokrat Partinin gerek ikt idarın millî 

bir vazife diye karşı laması lüzumu üzerinde duruluyor ve parti ikt idara 

gelirse, hiç bir vatandaşın, hiç bir zümre ve sınıfın sıkıntıya ve sarsıntı

ya maruz kalmıyacağı , devri sabık yaratmak yo lundaki " m e ş u m tema

yül ler in" önleneceği, iyi bir idarenin nimetler inden herkesin istifade ede

ceği, anayasada esaslı tadillerin kabul edildiği, millî bir mahiyet a lan ha

rici s iyasete devam olunacağı , millete mal olan inkılâpların korunacağ ı ve 

demokras i inkılâbının verdiği neticelerin saygı göreceği ve tamamlanaca

ğı; kanaat verecek mahiyette, açık, kat'i, ve mertçe bir l isanla anlatı l ıyor, 

Millet Partisi hakkında da çok yer inde ve haklı tenkidlerle mil let imiz ikaz 

edil iyor. 

Biz memleket imiz in menfaatini; demokrasinin temel tutmasında, kır
tasiyeciliği yaratan vasilik ruhunu tasfiyesinden, parti lerin aras ında kar
şılıklı saygı, umumî hayatta emniyet hüküm sürmesinde görüyoruz. Va
tandaşlar yalnız bir tarafa üşüşerek, Demokrat Partinin yeni bir tek par
ti mahiyet ine geçmesini, bugün içinde bulunanlar ın niyeti ne kadar iyi 
o lursa olsun, demokrasiye karşı sarih ve kat'i bir tehlike sayıyoruz. 

Bununla beraber Demokrat Partinin beyannames in in seç imlerde ağır 

basacağına, bu yolda teminat karşısında bir kısım vatandaşlar ın z ihnin

deki tereddütleri dağı lacağına ve beyannamenin seçimin ari fesinde hu

zur yara tmağa her halde âmil olacağına kail bulunuyoruz . Seç imlerde 

Halk Partisinin zaferi haricindeki ihtimal iktidarın böyle bir beyanname

yi düşünen ve yazan ellere geçmesi o lduğuna göre, Halk Part isinin vatan

perver mensuplar ı için seçimlerin herhangi ist ikametteki neticesini iç ra

hatlığı ile karşı lamak ve hakka razı o lmak daha kolay olacak ve iktidarın 

tapusuna sahip olmak iddiasında bulunan tek parti kalıntı ları da seçimi 

hile ve baskı ile kazanmak için milletin mukadderat i le bir kumar oyunu

na gir işmek riskini böyle bir beyanname karşıs ında kolay kolay göze ala-

mıyacaklardır . 

Ahmet Emin Y A L M A N 
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REYİN DE KADERİN DE KENDİ EL İNDEDİR (*) 

14 Mayıs seçimlerinin neticesi ne olacaktır? 

Şehirde, kasaba ve köyde erkek, kadın, genç ihtiyar bütün va tandaş

ların çözmeğe çalıştıkları m u a m m a budur. 

İstiklâlin paha biçi lmez değerini anladığımız nisbette, hürr iyet in de 
değerini ve mânasın ı anlamış bir millet olarak gerçek hükümranl ık hak
larımıza el koymağa muktedir olacak mıyız? 

Yoksa v icdanlar ımızda yanan ümit meşalesinin iktidar inhisarcı ları 
taraf ından daha bir defa söndürüldüğünü mü göreceğiz? 

Daha bir defa insan haklarımızın ve haysiyetimizin askıda kaldığ ına 
mı şahit olacağız? 

Bu soruların birbiri ardında hatıra gelişi ne kadar hazin bir keyfiyet 
ise, iktidar partisi demagoglar ının şimdi bi lhassa bu şüphe ve ko rkunun 
ist ismariyle meşgul oldukları da o derece muhakkakt ır . Bu sebepledir ki 
onlar ın (11-14) Mayıs arasındaki derin sessizl ikten geniş ö lçüde faydala
narak 1950 model i baskılarını yeniden tecrübeye kalkışmalar ı iht imal i 
gayet kuvvetl idir. Bununla beraber, biz, halk yığınlarının siyasî şuur ve 
o lgunluğuna güvenmekteyiz . Vatandaşlar, iktidarın türlü cazibe ve men
faatlerine kendilerini kaptırmış olanların, ondan ayr ı lmamak için namü
tenahi vesileler icad edeceklerini bilmektedirler. 

Sayın muarız larımız, bir kerre insaf edip te, otuz sene fasılasız iktida
rı inhisar altına almış bir demokrasi örneği yer yüzünde var mıdır? su
aline cevap vermek lüzumunu hâlâ duymuyorlar . Acaba Türk mil let inin 
bu anormall iğ i anl ıyacak seviyede olmadığını mı sanıyorlar? 

Şu halde vatandaşlar, 14 Mayısta, ayni zamanda bir seviye ve idrâk 
imtihanı geçireceklerdir. Biz bu imtihanın her şeye rağmen müsbe t neti-
celi o lacağından şüphe etmiyoruz. Endişemiz en güzel bir net icenin tağ-
lit veya teşviş edilmesi iht imalinden doğmaktadır . CHP bugünkü haliyle 
buna muktedirdir ; zira onun ruhî bir tasfiye geçirmiş o lduğunu bel irte
cek deliller henüz ortada mevcut olmadığı gibi iktidar partisi ad ına konu
şanların müsbet hadiseler üzerinde durmıyarak sadece muga la ta edebi
yat ına sarı lmış olmalarının da başka sebebi yoktur. İkt idarda ve dolayı-
siyle milletin hayat ında esas bir değişme CHP'nin en çok korktuğu şey
dir. Ş imdiye kadar hesaplarını hep partilerinin ist ismarcı pol i t ikasına 
bağ lamış olanlar, buna son veri lmek üzere o lduğunu görürlerse nasıl te
lâşa düşmez ler? 

(*) Yeni Asır Gazetesi: 10.5.1950-14135 
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Muarız lar ımız, muhalefetin siyasî terbiyesi kıt o lduğunu iddia etmek

tedirler. Sözler ine bakılırsa, Demokrat Partinin devlet başkanını , partiler 

üstündeki şeref mevki ine yükse l tmek istemesi, t evehhüm ettikleri neza

ketsizl iğin tek sebebidir. Bu görüş delâletine rağmen, siyasî hayat ımızda 

geç irmekte o lduğumuz buhranlar ve bocalamalar ın gerçek sebebini bil-

miyen kalmamışt ır . 

Devlet Başkanı , partiler arasında nâzımlık rolünü tam tarafsızl ıkla 

yapabi lseydi , karşı laşmakta o lduğumuz güçlüklerden bir çoğu kendil i

ğ inden ve çoktan beri hal edi lmiş olurdu. Maalesef demokras imiz in gel iş

mesini gecikt iren bir alışkanlığın terk edi lememiş o lması keyfiyeti başlı-

baş ına sıkıntı kaynağı olmuştur. 

Hatır lardadır ki, Demokrat Partinin birinci büyük kongres inde kabul 

ettiği hürriyet misakının bir maddesi , devlet başkanl ığ ının parti başkan

l ığ ından ayrı lmasına müteal l ik bulunuyordu. Muhalefet , bu ayrı l ışa ha

yati önem vermekte idi. Birbirini koval ıyan hâdiseler, Demokrat part inin 

görüşler inde çok haklı o lduğunu teyid etmiştir. Devlet başkanı parti ler 

aras ında tarafsız nâzım mevki ini terk ederek parti lideri sıfatiyle konuş

mağ ı da ima tercih etmiştir. Biz bu şeklin bünyemize uygun o lmadığ ına 

kaniyiz. Bu sebepledir ki Devlet başkanlığı makamın ın hakikaten taraf

sız bir m a k a m olmasını istiyoruz. Kanaat imizce seçimin sağl ıyacağı neti

celerden birisi, belki birincisi budur; bu olmalıdır. İst ikbalde, her çeşit 

diktatoryalara kapılarını kapamanın başka yolu yoktur. Müşahademize 

göre Demokrat partinin asıl hedefi, her yerde, kanunu hâk im kı lmaktır . 

Vatandaş , maddî ve mânevi hiç bir kuvvetin ist ismarcı hiç bir hevesin 

kanun üstüne ç ıkamıyacağından emin olmalıdır. Bu emniyet , bir bak ıma 

haysiyetl i , medenî insanlar olarak yaşama dâvamız ın temel şartıdır. Kor

kudan, yoksul luktan kurtulma hürriyetine ancak bu kapıdan gidebiliriz. 

Sayın okurlar ım; 

Şimdi yaz ımın başında işaret ettiğim üzüntülü sorunuza ge l iyorum: 

Millî iradenin serbest tecellisini baltalamak isteyenlerin bugün de mev

cut oldukları şüphe götürmez bir hakikat o lmakla beraber, dağlar gibi zor

lukları yenmek yine senin elindedir. Kurtuluş savaşının en ağır dakikala

rını düşün.. . İnsan kudretinin üstüne çıkan zorluklara rağmen bütünlü

ğümüzün ve istiklâlimizin nasıl kurtarıldığını hatırla... Bunun gibi hürri

yetlerimizin ve insan haklarımızın teminata kavuşması için vazifeni âzami 

hassasiyet le yapmağa çalış... Tek reyin kaybolmasına müsaade etme.. . 

Coşkun seller gibi sandık başlarına akarak millî i radenin tezahürüne 

imkân verebil irsin... 
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En büyük şehirden en küçük köye kadar vatandaşlar vazifelerini lâ-
yıkıyle yapabil ir lerse, seçime fesad karışt ırmağa al ışmış olanların cesa
retleri büyük ölçüde kırı lmış olacaktır. 

Kanaat imiz şudur ki, CHP Demokrat Parti safında yeralan veya muha
lefete sempati besliyen vatandaşları elinden gelen bütün vasıtalarla ürkü
terek seç imden soğutmağa, oylarını vermekten vaz geçirmeğe çalışacaktır. 
Bunun aksi, onun tahminlerini altüst edecek sürprizleri yaratabil ir. 

Vatandaş , kanundan başka bir şeyden korkma.. . Ancak bu suretle 
bir köklü ist ibdada galebe çalabilirsin... 

Demokrat parti iktidara gelirse ne yapacaktır , sual ine sen v icdanında 
çoktan beri cevap vermiş bulunuyorsun. Istıraplarını inkâr edenler in sı
kıntı ve mahrumiyet ler ini müzminleşt irmiş olduklarını bi l iyorsun. 

Hakçı ve insancı mekanizmanın kurulmasını Demokrat Parti teahhüt 
etmiş bulunuyor . 

Şu halde rejani kime vermek lâzım geldiğinde mütereddi t o lamazsın. . . 
Fi lân veya falan adayın şahsî kıymetinden evvel mensup o lduğu partiyi 
düşüneceksin. . . Hayat ımıza tesir edecek bir değişmeyi m ü m k ü n kı lmak 
için, reyinle iktidarı değişt irmeğe mecbur o lduğunu unutmıyacaksın. . . 
Tecrübeler in CHP iktidarının artık seni tatmin etmez o lduğunu meydana 
koymuştur . Onlar ın mağrur iddialarına a ldanmayacaksın. Bi leceksin ki 
sadece kendi ler inden ibaret bir kıymetler inhisarı yaratarak mukaddera 
t ımıza sahip o lmak isteyenler, millî dehayı dondurarak medeniyet saha
sındaki mevki imiz le oynamışlardır. 

Demokrat ik rejimlerde imtiyazların, babadan evlâda intikal e tmiş şe
reflerin yeri yoktur. En zeki, en karakterli ve kabiliyetli olanlar, senin re
yin, senin tasvibinle iktidara gelebilirler. 

Vatandaş, 14 Mayısta seçim sandığı başına bu imanla git... Reyini bu 
imanla kullan... Hiç kimseden perva etmiyerek hiç bir baskı önünde eğil-
miyerek doğruluğuna inandığın politikayı tercih et... Unutmaki 14 Mayısta 
atacağın adım kendi yarınınla birlikte milletin yarınlarını hazırlayacaktır. 

Zümre tahakkümünün yumruklar ını varl ığ ında fazlasiyle d u y m u ş 
bulunmaktas ın . . . İnhisarcı bir partinin ağırlığı alt ında şahsiyet inin nasıl 
ez i lmiş ve harap edi lmiş o lduğunu da bil iyorsun... Şu halde her şeyden 
evvel oyunu insanlık hakların ve haysiyetin için vereceksin. . . Aldatıc ı bir 
psikoloji oyunu ile sözde halkçı politikalarının felsefesini bile gülünç ha
le koyanlara aldırış etmeden artık yeter diyecek ve reyini yalnız seni dü
şünenlere vereceksin.. . 

Yo lun açık ve mübarek olsun aziz yurddaş! . . . Reyin de, kader in de 
elindedir.. . 

Şevket B İLGİN 
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VAZİFE (*) 

Bugün seçim günü, Sabahın erken saatler inden başl ıyarak akşama 
kadar vatandaşlar yurdumuzun her yer inde sandık başlar ına g iderek 
oyalarını kul lanacaklar, Millî hakimiyet in yegâne temsilcisi o lan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi böylece kurulmuş olacaktır. 

Vatandaş ın hiç bir tesir alt ına girmeksizin v icdanı ile başbaşa kala
rak doğru bildiği yo lda karar vermesini sağlamak maksadi le yeni seçim 
kanunu bugünlerde her hangi bir parti lehine veya aleyhine p ropaganda 
yapı lmasın ı yasak etmiştir. Bütün medeni milletlerin kabul ettiği bu ya
sağı biz çok yer inde buluyoruz. Şimdiye kadar söylenecek sözler söylen
miş, yazı lacaklar yazılmıştır. Son bir kaç gün içinde vatandaş ın her tür
lü telkinden azade bir halde yarınımız hakkında derin derin düşünmes i , 
aklını ve v icdanını harekete geçirerek reyini ona göre vermesi lâzımdır. 

Bundan önce de her vesile ile söylediğimiz gibi, müh im olan, millî ira
denin eksiksiz bir şekilde meydana çıkmasıdır. Umumiyet l e iyi bir eser 
olarak karşı lanan yeni kanun iyi tatbik edilir ve yurddaşlar da seç ime ka
t ı lma vazifesini benimserlerse önümüzdeki devrenin mil letimiz hesab ına 
başarı lar sağ l ıyacağma biz yürekten inanıyoruz. Demokrat ik rej imlerin 
başta gelen vasfı en büyüğünden en küçüğüne kadar her ferde eşit hak
lar tanınmasıdır . Bunların da en mühimmi millet işlerinin yürütü lmes in
de rey sahibi olmaktır. Biz reyimizi yürürlükteki Anayasamıza göre dört 
y ı lda bir genel seçimlerde kullanırız. Bu bizim için mukaddes bir hak ol
duğu kadar mukaddes bir vazifedir de. O kadar mukaddes bir vazife ki 
ondan kaç ınmak devletin mukadderat ına ilgisizlik gösterdiğimiz mânâs ı 
na gelebilir. Seçimlerde sandık başlarına gitmiyenleri para cezas ına çarp
tıran memleket ler bile vardır. Gerçi bizim mevzuat ımız vatandaşı madd i 
olarak reyini kul lanmaya zorlamıyor. Fakat v icdanımız ın sesini dinlediği
miz zaman bu ihtiyacı içimizde duymamaya imkân var mıdır? 

Hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz, bu güzel yurdun sahibiyiz. İşleyen 
bir kafamız, çal ışan bir vücudumuz var. Şahsımıza, ai lemize, iş imize ve 
memleket imize aid çeşitli düşünceler in tesiri alt ındayız. Yar ın bunlar ı şu 
veya bu şekilde serbestçe ifade ederken bugün vazifemizi yer ine get irmiş 
o lmamın rahatl ığını içimizde duymalıyız. 

- A d a m sende, dokuz milyon seçmenden bir tanesi eksik o lsun ne çı
kar? 

Dememel iy iz . Düşünmel iy iz ki başkaları da biz im gibi hareket ederse 
seç ime iştirak nisbeti az olur. İştirak nisbeti düşük olan seçimler de mil-

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 14.5.1950-9254 
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letin kendi mukadderat ına karşı ilgisinin azl ığından başka bir m â n â ifa
de edemez. 

Hürriyet ve istiklâl uğruna çok mücadele etmiş ve bir neslin çocukla
rıyız. Yedi düvele karşı tek başımıza savaşmaktan çekinmediğimiz i bütün 
dünya yakından bilir. Yalnız askerlikte değil, siyasette de olgun bir mil let 
o lduğumuzu bütün dünyaya bugün bir daha göstermeliyiz. Herkes anla
sın ki Türk vatandaşı, kendi mukadderat ını kendi çizen, devletin yürüyüş 
istikametini tayin eden, şuurlu ve medenî bir topluluğun çocuğudur. 

Netice ne olursa olsun 14 mayısın bize kazandıracağı en büyük şeref 
budur. 

Nadir NADİ 

T Ü R K MİLLETİ SİYASÎ OLGUNLUĞUNU GÖSTERDİ (*) 

T Ü R K MİLLETİ BU SON SEÇİMLE NE KADAR Ö V Ü N S E YERİDİR . 

S A Ğ DUYULU BÜYÜK MİLLET MİLLÎ İŞLERDE HEP BÖYLE 

OLGUNLUKLAR GÖSTERMİŞTİR . 

Türk Milleti, bu son seçimle ne kadar öğünse yeridir. Zaten tarih için
deki bir çok hâdiselerde hep olgunlukla kendini gösteren bu sağ duyulu 
büyük millet, kendi kendine bırakıldığı yani baskı filân yapı lmadığ ı za
man, millî işlerde hep böyle olgunluklar gösteregelmiştir. Vak ıa siyasî ol
gunluk deni len vasıf zamana siyasî şartlara göre değişirse de, tarihi se
viyesi yüksek olan Türk Milleti zamana, siyasî şartlara hemen uymak ka
bil iyetini da ima göstermiştir. 

Bu son seçim şüphesiz Demokrat Partinin bir zaferidir. 

Bu partiyi kuranların hemen hepsini tanır, değerlerini de bi l ir im. On
larda siyasî ihtirastan ziyade vatan aşkı bu lunduğuna inanmış ımdır . Ki
misi eski arkadaşım, kimisi oğ lum gibidir. Ahlâk seviyeleri siyasî ihtiras
larının çok üstündedir. 

Bunun la beraber Türk milleti, sağ duyusu sayesinde, Demokra t Par
tinin bu ruhî vasıflarını az zamanda anlamıştır. 

Devlet işlerinde tecrübeleri y okmuş gibi mânâsız iddialar o vasıf ların 

önünde düşüvermişt ir . Böyle tarih içinde o lgunlaşmış bir mil let in it ima

dını kazanabi lmek elbette kolay değildir; demokrat l iderler bu millî i t ima

dı kazanmış olmasalardı yalnız yı l larca "nefsi tekel lüm vah ide " olarak 

h ü k ü m süren iktidar partisini devirmek için bu son gayreti göstermezdi . 

(*) Son Posta Gazetesi: 13 Mayıs 1950-5637-1476 
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"Muvazaa" i thamının ne kadar yersiz o lduğu da bu seç imde açığa çık
mıştır. Muvazaa olsaydı Demokrat Parti kolay kolay bu başarıy ı elde ede
mezdi . Ben Millet partisi ileri gelenlerini de temiz, vatansever insanlar 
olarak bi ldiğim halde onların bu zehabını yanl ış ve haksız bu lmuş tum. 

Bugüne kadar doğrudan doğruya siyasî yazı lar y a zmamağa çal ışt ım; 
fakat artık Türk milletinin açığa vuran iradesi önünde siyasete dönmek
ten kendimi a lamadım. 

Demokrat Parti lideri Celâl Bayar 'dan bahso lunduğu vakit bazı uka
lâ kafalı adamlar onun yüksek bir tahsil görmediğini ileri sürdüler . Yük
sek tahsil in ne değerde adamlar yetişt irmiş o lduğunu şu son yıllar için
de pek iyi gördük. Bu millet kendi kendine yet işmiş olanların çoğu, yük
sek tahsil görmüş olanlardan ziyade vatana hizmet etmiş o lmasını bi lmiş 
kişilerdir. Türkiyemizin, asrî mânasiyle en büyük âlimi sayı lan Ziya Gö-
kalp te yüksek tahsil görmemişt i . İstanbul Üniversitesinde edebiyat kür
süsünü Batı âl imlerinin hürmetini kazanacak kudret le işgal eden Fuat 
Köprülü de İdadiden yet işmedir. Bunlar gibi daha birçok kişiler sayabil i
r im ki, yüksek tahsil görmekle öğünen nice adamlar ı cepler inden çıkarır
lar. Türk milleti her vakit oto didaktlardan, yani kendi kendini yet işt iren
lerden yararlanmışt ır . 

Bu hususiyet i z ikretmekten maksadım, Demokrat Parti L iderinin şu 
dört yıl iç inde ne kadar fedakârca çalıştığına ufak bir delil gös termekten 
ibarettir. Onun için, Türk milletini içinden yet işmiş o lmak dolayısiyle pek 
iyi tanımış ve anlamış olan bir adamın hamiyet ler ine dayandığ ı arkadaş-
lariyle birl ikte vatana büyük hizmetler edeceğine inanıyorum. Onlar ha
ta da edebilirler; çünkü insandırlar; ancak edebilecekleri hataları anlar 
an lamaz onları düzel tmeğe çal ışacaklarından da şüphe e tmiyorum. 

Demokrat Partinin kurulduğu zamanda şartlarını, mücahade ler inde 
haksız yere uğradıkları i thamları hatırlarsanız, durup d in lenme bi lme
den çal ışmalar ındaki sırrı, hikmeti şahsî ihtirasa at fedemezsiniz . Art ık 
iktidar mevki ini hakla şerefle işgal edecek olan Demokrat Parti adamla
r ından yalnız hayır, yalnız hizmet bekliyebiliriz... Ben hiç, bir part iden, 
hiç bir lütuf beklemedim ve beklemiyorum. Yaşl ı l ığ ıma rağmen çalışıp ai
lemi geç indirmeğe muvaffak olabilmek benim içim Allah' ın en büyük ni
metidir. Binaenaleyh, "Demokrat Parti büyükler ini öğüyor, çünkü onlar
dan şahsi bir menfaat bekliyor i thamına kap ı lamam." 

Artık naçiz ka lemim tamamile serbesttir. Görürsem iyilikler gibi yan
lışları da sükût ile geçişt irmiyeceğim. Önümde öyle hakikatler duruyor ki 
onları e l imden geldiği kadar birer birer açıklamayı en büyük birer vazife 
say ıyorum. 

104 



BASINDAKİ YANKILARI 

Şimdil ik vatan hizmet inde, Demokrat Partiye başarı lar t emenni et
mekle yaz ımı bit ir iyorum. Türk milletinin gözü onlara dikilmiştir. Çal ış
malar ından çok hayır umuyor, bu ümidin boşa ç ıkmamasın ı candan yü
rekten di l iyorum. 

Kâz ım Nami D U R U 

SEÇİM GÜNÜ (*) 

Hummal ı seçim faaliyetlerini takibenden üç günlük bir sükûn ve dü
şünce devres inden sonra seçim sandıklarının baş ına gel iyoruz. Bugün 
Türk Milleti uzun hayat ında ilk defa olarak gizli rey ile u m u m î bir seç im 
yapıyor. Bu, vatanımızda bir asırdan ziyade bir müddet ten beri devam 
eden gizli ve açık bir hürriyet mücadelesinin son merhalesidir . Bu mer
haleye er işmek saadetini gören bizlerin maziyi hatır l ıyarak bu uğurda 
türlü türlü zahmetlere ve hatta felâketlere göğüs germiş, hayat lar ından 
o lmuş mücahit ler i hürmetle anmamız bir vazife teşkil eder. 

Aynı zamanda, hürriyet ve millî hâkimiyet mücade les inde bizi bugü
ne kavuşturan Cumhur iyet İnkılâbına karşı kalbimizde derin bir şükran 
ve minnet dalgasının kabardığını hissederken içine g i rmekte o lduğumuz 
demokrat ik hayata l iyakatimizi fiil ve hareketlerimizle isbat e tmek mev
ki inde bu lunduğumuzu takdir etmek de lâzımdır. 

Seç im mücadele ler inin propaganda safhasını muvaffakiyet le geç irmiş 
o lduğumuzu müşahede ile bahtiyarl ık duyabiliriz. Ufak tefek hâdiseler 
o lmamış değildir. Bunların teferruatına girişerek kabahat in k ime ait ol
duğunu düşünmekte hiç bir fayda ve lüzum yoktur. Bu tarz o laylara 
dünyan ın her tarafında tesadüf edilebilir. Onun için muvaf ık, muhal i f 
bütün efkârı umumiyey i tatmin eden mükemmel bir seçim kanunu ile 
yapı lacak ilk seçimlerimizin propaganda faaliyetindeki sükûn ve int izam
dan memnuniye t duymakta haklıyız. Mil letimizin o lgunluğu hakk ında 
bes lenen ümitler bu noktada bir hakikat haline gelmiştir. 

Fakat iş henüz bitmemiştir . Asıl büyük vazife, vatan vazifesi bugün 
ifa edilecektir. 

K ime ve hangi partiye oy vereceğiz? Partilerin ve müstaki l ler in hepsi 
beyannameler in i neşrett ikten, propagandalar ını yapt ıktan, söyl iyecekle-
rini söyleyip bit irdikten sonra bu artık bir v icdan meselesi hal ine ge lmiş
tir. Her vatandaş uzun uzun düşünecek vicdaniyle karşı karş ıya gelerek 
bu bir muhasebe yapacak, kararını verecek ve ondan sonra oy pusulas ı 
nı alarak ve doldurarak sandığa atacaktır. Oy pusulasını zarf ına koyup 
da sandığa doğru adım atarken hiç kimsenin o kapalı kâğıda göz gezdir-

(*) Ulus Gazetesi: 14.5.1950-10371 
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miye ve hâkim olmıya hakkı yoktur. Netice ancak kanunun emrett iği şe
kil ve surette bu oy zarfları açılıp tasnif yapı ldıktan sonra belli olacaktır. 

Burada hepimiz için millî bir vazife teşkil eden nokta oy pusulalar ı 
mıza filân veya falan adayın adını yazmak değil, oy ve rme lüzumunu id
râk ederek bunu yerine getirmektir. Oy vermek vakıa bizde kanun bakı
mından kendi ihtiyar ve irademize bırakılmıştır. Fakat bazı memleket ler 
seçimlere iştirak etmenin bir hak olmakla beraber aynı z amanda bir va
zife teşkil ettiğini gözönünde tutarak bunu mecbur î kı lmışlardır. Bu em
ri yer ine getirmiyenler cezaya uğrarlar. Kanunumuzun böyle bir ceza ta
y in e tmemiş olması oya iştirak etmenin bir vazife teşkil e tmes ine mâni 
değildir. Kanun vazıı biz im vatanseverl iğ imize ve samimiyet imize it imat 
etmiştir. Biz bu it imada lâyık o lduğumuzu fiiliyat ile isbat e tmek mecbu
riyetindeyiz. 

Bilmeliyiz ki havanın iyil iğinden yahut fenal ığından, işlerimizin çok
luğundan, ufak tefek bir rahatsızl ıktan dolayı seçim sandığının baş ına 
gitmez ve pusulamız ı atmazsak, kendi kendimizi siyaset hayat ının hari
cine ç ıkarmış oluruz. Artık parti lere ve hükümete bir söz söylemiye hak
kımız kalmaz. Hangi partinin iktidar mevki ine gelmesini vatanın yüksek 
menfaat ve selâmeti için hayırlı görüyorsak o partiyi tutmak laz ım oldu
ğunda şüphe edemeyiz. Bir partiyi tutmak da seçimlerde onun lehinde oy 
vermekle kabil olur. Bunu yapmıyacak olursak ve hoş lanmadığ ımız bir 
parti iktidar mevki ine gelirse onun bütün mesuliyet ler ine biz de iştirak 
e tmek mevki inde kalırız. 

Adam, bir kişinin o y u n d a n ne olur? Bizim iş imizden ka lmamıza , zah
met e tmemize ne hacet? Nasıl olsa bir ekseriyet vücut bulacaktır , diye
meyiz. Bir reyden ne mi olur? Bir rey ile ekseriyet olur. Bir rey ile bir se
ç im kaybedilebil ir . Büyük yekûn hep birer birer reylerin bir araya ge lme
sinden meydana çıkar. 

Oya iştirak etmemenin hakiki mânasını kendi kendimiz i hiçe saymak 
ve hiç bir k ıymet ve it ibara sahip olmadığımızı itiraf etmektir . Bu bir pro
testo değil bir tenbelliktir ve vatandaşl ıktan vazgeçmedir . Millî hâkimiyet 
taraftarı o lan ve hükümet ve idare işlerinin millet iradesine göre cereyan 
etmesini istiyen bir vatandaş kendi iradesini göstermelidir. Bu da sandı
ğa atacağı oy pusulasiyle yapılır. Bugün beylik günüdür ve bu hepimiz in 
beyliğidir. A k ş a m saat 17'den sonra bu beylik hakkını seçeceğimiz mil
letvekil lerine devretmiş olacağız ve dört sene onların biz im nam ve hesa
b ımıza gösterecekleri faaliyete şahit kalacağız. Vekil lerimizi seçmek hak
k ından nasıl vazgeçebiliriz ki bunu yapmakla kendi prensib imize ve da
vamıza hiyanet etmiş sayılırız? 

Hüseyin Cahit YALÇ IN 
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BÜYÜK İMTİHAN GÜNÜ (*) 

Bu sabah gözünüzü açtığınız zaman yüreğiniz in tatlı tatlı hopladığ ını 
duyacaksınız , fevkalade günlere mahsus bir hava teneffüs ett iğinizin far
k ında olacaksınız. Bunun sebebini anlamak üzere kendinizi yokladığ ınız 
zaman birdenbire hatır layacaksınız ki bugün umumi seçim günüdür , 
mil let in mukadderat ına kendi reyinizi ve iradenizi ku l lanmak sureti le, 
bizzat ist ikamet vereceğiniz gündür. Hep birden millet sıfatile insanl ığ ın 
huzurunda bir olgunluk imtihanı geçireceğimiz tarihi gün, işte bugündür . 

Bugün mil letçe geçireceğimiz imtihan neticesine göre, ya yar ı mede 
ni, sözile fiili birbirine uymaz bir Balkan veya Ortaşark memleket i notu 
alacağız veya en ileri ve medeni milletler arasındaki müsav i mevki îmiz 
bü tün cihanca, tasdik edilecek; bizden evvel nesil lerce Türk inkılâpçısı
nın hasret ini duyduğu ve uğurunda çalıştığı gayeye erişi lmiş olacaktır. 

Eğer imtihanı iyi geçirirsek artık demokrasi yo lunun samimi yolcula
rı aras ına girdiğimize kendimiz inanırsak ve hariçteki âlemi inandırabi-
lirsek, dostumuz büyük tarih âlimi profesör Toynbee 'ye diyeceğiz ki: 

" - Demokras i yük ve nimetlerinin hiç bir Müs lüman millet, ş imdiye 
kadar şarklı diye tasnif edilen hiç bir muhit tarafından taşmamıyacağ ı 
hakkındaki yanl ış telâkkinizi tashih ediniz ve bu zihabı b iz im fiilî suret
te tekzip edebi lmemizden dolayı bir Türk dostu ve terakki âşığı bir insan 
sıfatile biz imle beraber sevininiz. Terakki dediğimiz şey; çok şükür garbî 
Avrupa 'n ın ve oradan dünyaya dağılan mahdut insan zümreler in in inhi
sarı al t ından çıkmıştır." 

Gürültülü seçim mücadeleler ini takip eden sessiz huzur ve v icdan 
muhasebes i günler inde en ziyade Namık Kemal ' i d ü ş ü n d ü m "Mil lette 
umduğu feyiz kendini göstermezse vatanın ve kendinin mahzun kalaca
ğını " söyl iyerek gözlerini kapıyan ve aynî sözleri bir vasiyet gibi mezar ta
şına yazdıran büyük Türk vatanseveri , gözünü açıp bugünler i görmel iy
di. T a m seksen sekiz yıl evvel Londra 'da Türkçe olarak (Hürriyet ) gazete
sini neşrettiği menfa günler inde hasretini duyduğu ve ifade ettiği havayı 
Türk vatanı son zamanlarda geniş ölçüde teneffüs etmiştir. Londra 'da 
Hyde Park köşesinde her akl ına geleni serbestçe söyl iyen hatipleri nesil-
lerdenberi dinleyen her Türk: "Bu sözler bizim memleket te söylense aca
ba ne gibi kıyametler kopar!" tarzında düşünceler i z ihninden geç irmiş ve 
hürr iyete bu nevi tahammülün hasretini duymuştur . Halbuki işte hafta
lardır bütün Türk vatanı, kocaman bir Hyde Park hal ine ge lmiş, herkes 
akl ına geleni söylemiştir. Dinin siyasete âlet edi lemeyeceği hakkındaki 

(*) Vatan Gazetesi: 14.5.1950-3225 
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kanunun hükmü bile bir tarafa bırakılmıştır. En ağır tenkidler yalnız ha
tiplerin di l inde, gazetelerin sütununda ka lmamış , devlet in resmî radyosu 
taraf ından milyonlarca vatandaşa, olduğu gibi, aksettir i lmiştir. Böyle bir
bir ine zıt iddiaların ve en şiddetli tenkid kasırgalarının sadmeler ini millî 
bünye tam bir vakar ve o lgunlukla karşı lamış, buna tahammül ve muka
vemet takat inde o lduğunu ispat etmiş umumî n izam bu yüzden sarsıl
mamışt ır . 

Mücadele ler i takip eden sükûn devrinde bütün vatandaşlar , isabeti
ni hep birden kabul ettikleri seçim kanununun hükmüne uyarak ve he
men hemen ceza tehdidine, ikaza ve ihtara hiç meydan b ırakmıyarak, her 
türlü acı münakaşalar ı terketmişler, seçim propagandalar ın ın sarhoşlu
ğundan ayılmışlardır. 

Bugün seçim sandıkları başında tam şuuruna sahip, gördüğü vatanî 
vazi fenin mes'uliyetini ve mukaddes mahiyet ini kavramış, vekarl ı Türk 
vatandaşlar ı göreceğiz ve kuvvetle umuyorum ki imtihanı iyi geçireceğiz. 
Her şey bunu vaad edecek yoldadır. 

Bugün mil letçe insanlık huzurunda imtihan geçireceğimiz gibi, fert 
olarak da kendi v icdanımızın imt ihanından geçeceğiz. 

Başl ıca ferdî imtihan mevzuu şudur: Reyimizi ku l lanmak veya kul

lanmamak. . . 

Eğer seçim kütüklerinde adımız varsa ve reyimizi ku l lanmak imkânı
na mal ik isek, bu müh im seçimde, mukadderat ımıza kat'i ist ikametini 
verecek olan bu imtihan gününde kendi içtihat ve kanaat imiz daires inde 
reyimizi kul lanmamak; çok ağır bir manevî suç olur. Bunu yazarken, şu 
veya bu düşünce ile vehme kapılarak, reyini kul lanmakta tereddüt eden 
ve benden fikir soran okuyucumu bi lhassa kastediyorum. Reyini kul lan
mak vazifesini alâkasızl ıkla karşı layan veya muhit indeki ler in öyle karşı
lamas ına aldırmıyan vatandaş; çok fena bir imtihan geç irmiş sayılır. 
Sandık baş ına kadar gidip reyini kul lanmak zahmet ine kat lanmıyan bir 
va tandaş bu milletin yaşıyan bir parçası o lduğunu iddia e tmek hakkını 
kaybeder . 

Sandık başı bugün huzurlu bir yerdir. Oraya hiç tereddüt e tmeden gi
derek, vatanî vazifemizi kendi v icdani kanaat imiz dairesinde mut laka 
yapmal ı ve böylece ya rma olan imanımızı ve güvenimiz i bel irtmeliyiz. Se
ç imden sonrası için de vatandaşl ık sıfatını akıncı bir ruhla ve yapıc ı ga
yelerle kul lanmağa şimdiden kendimizi hazırlamalıyız. 

İnsanlık huzurundaki bugünkü büyük imtihanı mil letçe mut laka ka
zanmal ıy ız ve kazanacağız. 

Ahmet Emin Y A L M A N 
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ALNIMIZIN AKI İLE (*) 

Türk milleti, dün tarihinin ilk büyük demokrasi imt ihanına girdi. 
Bundan evvelki seçimlerimizin hiç birine imtihan deni lemez. Çünkü 
1908'den 1946'ya kadar yapı lan seçimler, iki dereceli idi. Hakikî rey sa
hibi olan millet adına mahdud ikinci seçmenler, mebuslar ı int ihab edi
yorlardı . Gerçi bunlar, rey hakkına sahib bulanan ilk seçmenler in vekâ
letini haiz bulunuyorlardı ama, canları kimi isterse ona rey veriyorlardı . 
Binlerce münevver ilk seçmen adına aralarında münevver i , yar ı münev
veri ve okuma yazması dahi o lduğu şüpheli kimseler in bu lunduğu bir 
avuç ikinci seçmen asıl seçimi yapıyorlardı. 

Tek partili acayip demokrasi devrinde ise iki dereceli seç imler ,bütün 
ehemmiyet in i kaybetmişti ; halk sandık başına g i tmeğe lüzum görmüyor
du. Adeta kendi kendilerini seçmiş olan ikinci seçmenler, tek part inin 
adaylar ına olduğu gibi rey vererek işin içinden çıkıyorlardı. Bazan, İstan
bul 'da olduğu gibi parti, meselâ 23 yerine 30 aday gösteriyor, ikinci seç
menlerden ekseriyet usulile en fazla rey alanlar Mecl ise g iden baht iyar 23 
leri teşkil ediyorlardı. Bazan, 7 nci Büyük Millet Mecl is inde o lduğu gibi 
münha l milletvekilleri için yapı lan kısmî seçimlerde parti hiç aday göste
remiyor; ikinci seçmenleri serbest bırakıyordu. O zaman ikinci seçmen
ler, kendi ler ine vekâlet vermiş olan birinci seçmenler in kanaat ine ve 
umumî efkârın arzusuna yüzde yüz aykırı bir seçim yapıyorlardı . 

İstanbul 'un 500 bin birinci seçmeninin değil, 2200 ikinci seçmenin
den yalnız 500 kişinin reyile milletvekili olanlar gördük. İşin garibi 1946 
seçimler inde, bu zatlar da " int ihab" kabiliyeti var, diye Cumhur iye t Halk 
Part isinin l istesinde yer almak lütfuna mazhar oldular; fakat seç imlerde 
tam bir hez imete uğradılar. 

İki dereceli seçim usulü, üstelik bir de tek parti rejimile izdivaç edin
ce bu çeşid seçimlerin millet için bir imtihan olduğu iddia edilebilir mi? 
Bu şeki lde yapı lan seçimler, bir tayinden ve bu tayini bel irten bir forma
l i teden ibaret kalmıştır. 

1946 seçimleri, ilk defa olarak tek dereceli bir seçim sistemi ve iki 
partil i bir demokrasi rejimi içinde cereyan etti. Fakat eski seçim kanunu, 
ş imdiki gibi, her türlü hileyi ve baskıyı şiddetle yasak eden ve cezalandı
ran bir kanun olmadığı için, 1946 seçimleri de hakikî bir imt ihan o lmak
tan çıktı. Öğretmenler ve mümeyyiz ler tarafgirlik ve haksızl ık ettiler. Dö
nenleri geçirdiler, geçenleri döndürdüler. Bu yüzden, sonradan yapı lan 
kısmî seçimlerde milletin büyük ekseriyeti imtihana g i rmekten imt ina et-

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 15.5.1950-9255 
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tiği için, iştirak nisbeti, da ima çok düşük oldu. Reylerin mahremiye t ve 
ismetini , sandıklardan çıkan hak ve hakikati koruyan yeni kanun la ya
pı lan dünkü seçimlerdir ki dürüst ve tam bir imtihan o lmuştur . 

Bu satırların yazıldığı saate kadar gelen haber lerden Türk mil let inin 

bu imtihanı , alnının akile verdiği anlaşılıyor. 3-9 milyon aras ındaki seç

menler in büyük ekseriyeti emniyet, huzur ve sükûn içinde sandık başı

na giderek reyini kullanmıştır. 

Bu imt ihanda partilerin ve adayların aldıkları not lara gel ince, henüz 

netice anlaş ı lamamış o lmakla beraber seçimlerin kat'i ve tam neticesi so

nunda hangi parti ekseriyeti alırsa alsın, ortada bir hakikat vardır ki se

çimler in mânâsını ve ehemmiyet ini tamamile kavramış olan Türk milleti, 

bu demokras i imtihanını başarı ile vermiştir. Verdiği reylerle memleke t 

işlerinde kendi iradesinin tecelli edeceğini ve normal olarak dört yıl mü-

detle idareyi ele alacak parti ile milletvekil lerinin int ihabından bizzat 

kendis inin mesul o lduğunu kavramış bulunan halkımız, h em hak, hem 

vazife olan seçimlere geniş ölçüde iştirak etmiştir. 

Bu net icede, en büyük âmilin yeni Seç im Kanunu o lduğuna şüphe 

yoktur . Şemseddin Günaltay hükümet i de pek tabiî olarak mensub bu

lunduğu Cumhur iyet Halk Partisinin kazanmasını istemekle beraber, 

idare mekanizmasını , kanun dairesinde umumiyet le taraşız bir vaziyette 

tutmuş; millî iradenin tecellisine engel olmıyarak, n izam ve asayişi mu

hafaza ederek iyi bir not almıştır. 

Hulâsa milletimiz, dost ve düşman karşıs ında verdiği dünkü imt ihan
dan alnının akile çıkmıştır. Bu başarıdan dolayı kendi kendimiz i tebrik 
e tmek ve iftihar duymak hakkımızdır . 

Abid in D A V E R 

TAKVİMDEN BİR Y A P R A K 

MUKADDES HAK, ULVÎ VAZİFE (*) 

İşlerine gelmeyenler in "Demokras i için daha reşit deği ldir" dedikleri 

Türk milleti dün senelerce demokrasi rej iminde yaşamış mil let lere yakı

şan tam bir o lgunlukla sandık başına geldi ve reyini verdi. "Maksut eser

se mısra berceste kâfidir!" derler. Bu lunduğum muhitte şahidi o lduğum 

uyanıkl ık, bütün memleket in geçirdiği imtihan hakkında bir fikir verebi

lir. 

(*) Yeni Sabah Gazetesi: 15.5.1950-3993 
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Seç im hakkına malik olanlar, bu mukaddes haklar ına dayanarak ul
vî vazifelerini yer ine get irmekten âdeta sonsuz bir zevk duyuyor lar . Tür
kiye hürriyet ve ekseriyet prensibini kabullendiği günden beri ilk defa 
olarak rey vermiştir; bunu da pek güzel takdir ediyor olacak ki sandık 
başları şu mahut seçimlerdeki gibi değildi; iştirak nisbeti fazla idi. Bil
hassa kadınlarımız da reyini kul lanmak hususunda büyük bir tehalük 
vardı . 

İstiklâl mücadeles inde Türk hamaset inin en şanlı destanını yazan 
Mehmetç iğ in anası, bu hürriyet savaşında da aynı salâbet ve metanet i 
göstermiştir. . . Burada Türk kadını siyah yeldirmesini g iymiş baş ına be
yaz namaz bezini sarmış, memede yavrusunu kucağ ına alarak sandık 
baş ına koşmuştur. . . Al bayrağın şafak rengi gölgesindeki sandığa yakla
şırken huşu ile ilerliyor ve âdeta dudakları titriyordu... Mukaddes hakkı
nı kul lanan, ulvî vazifesini yerine getiren bir Türk kadını, seyrine doyul
maz bir vatan sembolüdür. 

K im ne derse desin... Millet uyanmıştır. 14 Mayıs seç iminde bunun 
fiilî asarını gördük, Millet, kanunun çerçevesinden ç ıkmamış , onun çiz
diği hududu asla tecavüz etmemiştir. 

Bu it ibarla 14 Mayıs, demokrasi rejiminde tarihe intikal edecek mü
barek bir gündür. 

Haksız l ığa karşı büyük mücadeles inde Zola, ne güzel söyler: 

"Hakikat yürüyor. . . Onu hiç bir kuvvet durduramaz" 

Ulunay 

ZAMAN İÇİNDE 
ASIL DEMOKRASİ ZAFERİ (*) 

Bu satırları yazdığ ım sırada ne Ankara, ne de vilâyetler seç iminden -

âfâki de olsa bile tahlile mesnet yapılabilecek ma lûmat henüz a l ınmış de

ğildi. Yalnız bil iyorduk ki Türkiye Cumhuriyet i tam yirminci asr ın orta

s ında ve nefti bulutların loş, sessiz bir merasim sa lonunun temkinl i ha

vasını verdiği bir sema altında büyük gününü yaşamakta , Türk Milleti en 

çetin siyasî imtihanını vermektedir. Dün bu vakur sükûnetten yepyeni 

bir tarih doğmakta o lduğunu kavramış vatandaşlar ın hareket ler inde 

ağırbaşlı l ık, çehrelerinde kaçını lmaz iç heyecanlarını dağ ı tmağa çal ışan 

gergin çizgiler göze çarpıyordu. Başşehrin sokaklar ından ve sandık baş

lar ından edinilen güzel intibaları kıyas almak lâzımgelirse, bütün Türki-
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ye 'ye şâmil seçim panoraması , yeni kanunla cemiyet karakter ine kazan

dır ı lmak istenilen ergin demokrat ik mizacın yarat ı ldığına şahitl ik etmiş

tir diyebiliriz. Bazı yerlerde ufak tefek münferit hadiseler o lmuşsa bile 

umumi şuur manzarasını bozacak ehemmiyette sayı lamazlar. 

Bizce herhangi bir partinin ekseriyeti elde e tmes inden çok üstün olan 
asıl demokras i zaferi milletimizin medeni â lem önünde ispat ettiği bu 
yüksek rejim zihniyeti, ve bu olgun siyasî ihata seviyesidir ki bir tarafın 
kaybına bedel de olsa istikbal için kurduğu temel bünye yan ında teessü
fü değil, daha fazla çal ışmak ihtiyacını i lham edebilir. Bir tarafsızlık plat
formundan duyulabi lecek bu mülâhazayı , part imin girdiği rizikoları iyi 
tartarak, fakat onun fevkinde kaderinin hâkimi olan mil let imin hakları
nı düşünerek ileri sürüyorum. Çünkü biz partimizin önderl ik ettiği de
mokras i gel işmeleriyle ve yeni kanunun sağladığı mutlak serbest seçim
le ancak o hakların mukadderat ımıza şekil vermesini diledik. Bundan 
dolayıdır ki siyasî partilere millî mesuliyetlerin hakiki sahibi Türk vatan
daşlar ının her karariyle vazife tevdiine vasıta olan mekanizmay ı hazırla
dık. Genel Başkan Vekil imizin dediği gibi, sarih bir samimiyet ve azimle 
istediğimiz serbest seçimin mukadder neticelerini derin bir v icdan huzu-
riyle karş ı lamak vaziyetindeyiz. 

Dün akşam taayyün etmiş halk hükmünü daha öğrenemediğ imiz şu 
anlarda, Türk gibi şanlı bir milletin kaderine 27 sene müsbe t inkılâp 
hamleler iy le hizmet etmenin iftiharı ve Türk demokras is ine va tandaş ço
ğun luğunun kesin oyuyla ist ikamet verecek tekâmülü get i rmenin şerefiy
le millet ve tarih huzurunda müsterihiz. Eğer bu çoğunluk İnkı lâp Parti
sine hizmette devam etmek emrini vermişse, millî v icdan kadar medeni 
yet â lemine de meçhul o lmıyan programımız ın yeni safhalarını tahakkuk 
ett irmekte partimiz yepyeni bir enerji ve sarsı lmaz bir iman kudret i bu
lacaktır. Nazari bir ihtimalle başka türlü bir tecelli içinde dahi, millet 
haklar ının tecrübeli bir ilmi iktidarla nasıl temsil ve müdafaa edilebi lece
ğine dair ileri emsal yaratacak kadar kendimize güveniyoruz. 

Ş imdi seyrinden ferahlık duyduğumuz kutlu hâdise, Türkiye 'de bir 
ihtilâl f ışkırmasını andıran hay huylar, davul dümbelekler le yapı lan eski 
int ihap anaforları yerine, efendi bir milletin sükûnet ve vakar la rey kul
lanmasını temin eden sistemin kurulmuş olmasıdır. Biliriz ki prensipler 
gibi usuller de kuru kalıplardır, onun şeklini tasar lamakta ne derece ba
şarı gösteri l irse gösterilsin, sistemin kul lanı lmasına ancak milletin haya
ti kaabil iyet ve seciyesi ruh verebilir. Hükümet kanun yapıp korumakta , 
büyük mil let imiz şuurlu rolünü benimseyip tatbik etmekte muvaffakiye
te erişmişlerdir. Büyük imtihanın bu ilk inkılâp semereleriyle öğünebil iriz. 
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Seç im Kanununun son dört gün içinde her türlü propaganday ı yasak 
e tmes inde ne büyük isabet bulunduğu, hatta bizim gibi heyecanı gür bir 
cemiyet için bu mühlet in az bile olduğu yaşadığımız hâdiselerle daha iyi 
anlaşı ldı . Bir muhalefet zümresine hizmetini başl ıklar ına tarafsızlık plâ
kası takarak maskel iyen bazı gazetelerimiz havadisleri tek kanala göre 
vermekle , bir partiye ait veya karma listeler neşretmekle de ka lmıyarak 
önceden pek âlâ bildikleri propaganda yasağını tam memnuiye t başladı
ğı günlerde tenkide gir işmek suretiyle vatandaş zihnini şüpheye düşür
mek gayret inden maalesef vazgeçemediler. Bu zaviyeden va tandaş sevi
yesinin bir kısım basındaki vazife telâkkisine, gal ip o lduğunu kabul et
mek lâzımgelir. Çünkü hâdiselerin ve hakikatlerin tahrifi seçimler gibi 
yeni bir millet kararını bir taraf lehine kazanmak uğruna kasten tercih 
edil irse iz'anlı bir halk kütlesi bunu mut laka sezer ve çok muhtemeld i r 
ki- sahipleri muhalefet listelerine girmiş - gazetelerin bu açık oyununa 
karşı umumî intibahı tetikte bulundurur. Kanun dahi l inde hak kazana
cağını iddia edenler, kanunu tenkidetmek bahanesiy le kanunu yapan ta
raf a leyhine bir propaganda taktiği kul lanmış değiller midir? Görülüyor 
ki aylardır hınçla köpürüp dalgalanmış propaganda fırtınaları iç inde yo
rulan halk efkârının dört günlük dinlenme hakkı kanuna rağmen ihlâl 
edi lmiş ve pekâlâ propaganda yapılmıştır. Bu hareket suç sayılır mı bil
mem, lâkin kanunumuzun müeyyideler inde boşluklar bu lunduğuna de
lâlet edebil ir kanaat indeyim. 

Feridun Osman M E N T E Ş E O Ğ L U 

M U K A D D E R A T (*) 

Bu satırların yazıldığı dakikada seçim neticelerine dair hiç bir haber 
a l ınmamış bulunuyor. Bizim intihalarımız Halk Partisinin büyük bir ek
seriyet kazanacağını göstermektedir . Fakat tahminlere ehemmiye t vermi-
yerek müsbe t rakamları beklemek ve ona göre müta lâa yürütmek daha 
doğru olur. Netice ne olursa olsun, Türk Milletinin mukaddera t ında çok 
m ü h i m günleri yaşamakta o lduğumuza şüphe edi lemez. 

Halk Partisi üzerine aldığı muazzam ve tarihî vazifeyi büyük bir başa
rı ile yer ine getirmiş olmakla, pek haklı surette iftihar edebil ir. Halk Par
tisi demokrat ik rejimin tatbik mevki ine çıkarı lması kararını ver ip de ic
raata başladığı zamandan beri ne kadar yalan yanl ış fikir ve mütalâala
ra, tahminlere, isnat ve iftiralara maruz kaldığımızı, ne zor safhalardan 

(*) Ulus Gazetesi: 15.5.1950 - 10372 
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geçtiğimizi düşünecek olursak bugün göksümüzü gere gere: İşte etrafı
mızdaki bütün fena niyetlere galebe çaldık; işte en v icdansızca iftiralar
dan en rezi lâne sövüntülerden sarsı lmaksızın, hedefe doğru met in ad ım
larla yürüdük. Bize gösteriş yapıyorlar dediler. Sözler inde samimi değil
dirler dediler. İçlerinde müfritler ve ifritler var, mürteci ler var dediler. 
Tekrar otoriter rejime dönmek için bahane arıyorlar dediler. Seç imlerde 
baskı ve hile var dediler. Her akla geleni ve ge lmemesi lâz ım geleni söy
leyip durdular. Halk Partisi bu kötü sözleri fiilî surette tekzip etti. Türk 
vatanında tesis ettiği hür rejimle dürüst seçimler yaptı . 

Netice? Netice şudur ki Halk Partisi milletin ekseriyetini kendis ine ta
raftar görmiyecek olursa, her demokrat ik rej imde olduğu gibi, iktidarı se
ç imlerde kazanan rakibine terkedecek ve ona, memleket in selâmeti na
mına, muvaffakiyetler dileyerek muhalefet saflarını vücuda getirecek, sü
kûn, itidal ve insaf dairesinde vazifesini görmiye başl ıyacaktır. Bu suret
le memleke t asil, vakur, vatansever bir muhalefet in ne o lduğunu da Halk 
Part is inden görecektir .Ekseriyet Halk Partisinde kaldığı takdirde, i lân 
edi lmiş olan beyanname dairesinde, derin bir az im ve faaliyet iç inde ha
yırlı icraat memleket in yüzünü güldürecektir. 

Bugünler in Türk Milletinin mukadderat ında geniş ehemmiyet i haiz 
tarihî dakikalar teşkil ettiği hakkındaki kanaatimiz Halk Part isinin ikti
dar mevki inden çekilmesi ihtimalini düşünmekten ileri geliyor. Biz im 
şahsi kanaat imiz şudur ki muhali f lerimizde hükümet mesul iyet ini yük
lenecek omuzlar yoktur. Demokrat Parti hakikatte bir "gece kondu " par
tidir. Ş imdiye kadar onun bütün vahdetini temin eden âmil Halk Partisi
ne karşı beslediği husumetten ve kinden başka bir şey değildir. Halk Par
t isinden bir memnuniyets iz l ik neticesinde ayrıldılar, bir fikir ihti lâf ından, 
bir prensip başkal ığ ından değil. Etraflarına toplananların çoğu aynı ihti
raslarla kandır ı lan kimselerdi. Bunların içinde idealist unsurlar boğulup 
gidiyordu.. Bundan dolayıdır ki dört beş seneden beri Demokrat Parti fa
aliyet hal indeki bir zelzele mıntakasına dahil topraklar gibi sal lanıp dur
du. Bazı larını içinden kendisi attı. Bazıları kendileri ayrıldılar. Demokra t 
Parti iç inden ayrıldığı Halk Partisine karşı neler söylemişse demokrat lar
dan uzaklaşanlar onlara aynı hücumlar ı tekrar ettiler. Bu gecekondu 
parti c ihan tarihinin en nazik safhasında Türk Milletinin mukadderat ın ı 
idare vazifesini başa çıkacak insicamdan, ciddiyetten, kabil iyet ve tecrü
beden henüz mahrumdur . Şu zor dakikalarda ufak bir hatanın, alelade 
zamanlardaki ler le kıyas edi lemiyecek zararları olabilir. 

Memleket in istikrara, birliğe, emniyet ve sükûna en çok muhtaç ol
duğu bir devrede ipin ucu bir kere elden kaçarsa net icenin neye varaca
ğını düşünmek insanın tüylerini ürpertebilir. 
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Eğer, ümit ettiğimiz gibi, Halk Partisi büyük bir ekseriyet le iktidarı 
muhafaza ederse Demokrat Parti kendisini toplama, ciddiyeti rehber bi
lerek Türk Milletinin vekarma yakışacak bir muhalefet faaliyeti göster
mek şartiyle çok hizmet ifa edebilir. Her şeyden evvel, parti lerin birbir le
rine it imat ve hürmet hissi beslemelerine ihtiyaç vardır. Halk Partisi 
prensipler inin ciddiyetine, niyetlerinin yüksekl iğ ine dair fiilî garanti ler 
verdi. Demokrat lar da, muhalefette kaldıkları takdirde, vatanın menfaat 
ve selâmeti düşüncesini her türlü parti düşünceler i üstünde tuttukları
na dair aynı surette fiilî garantiler gösterirlerse parti münasebet ler in in 
cent i lmence bir cereyan alması kabil olur. Böyle bir anane tesisi her iki 
parti için bir borçtur. 

Hüseyin Cahit Y A L Ç I N 

MİLLETİN İRÂDESİ (*) 

Ne yapal ım? Demokrasi denilen nesne işte böyledir. Teşki lât ına pro
pagandas ın ın kuvvet ine, taraftarlarının bağlı l ığına güvenen ve y i rmi beş 
senedir iktidar kol tuğunda rakipsiz hükümran olan bir parti dokuz saat 
iç inde iktidarı kaybediyor ve Demokrat Parti büyük bir ekseriyet le m e m 
leket idaresini ele alıyor. Türkiye 'de hâkim olan demokras i ve demokra
sinin mânas ı da milletin iradesi o lduğuna göre bu iradenin tecellisi 
önünde hürmet le eği lmekten başka yapacak bir şey yoktur; sabık iktidar 
partisi elbette bunu takdir edecektir. 

İktidar partisinin bu kaybını büyük kelimelerle vası f landırmıyal ım. 
Demokrat Partinin de bu harikulade zaferini y ine büyük kel imeler le poh-
pohlamıya l ım. 

Seçimi rüşdünü idrâk etmiş bir olgunlukla yaptık; iktidar değişikliği
ni de y ine olgunlukla karşı layalım. 

Memleket imizde 1946'ya kadar tatbik edilen seçimler artık tarihe ka
rışmıştır. Bundan sonra iktidar ibresine istediği ist ikameti verecek ancak 
mil letin iradesidir. 

Muhalefet bu iradeyi kendi lehine meylett irmek için çok çalıştı. 

Anado ludaki seyahat im dolayisiyle gerek neşredi len ve gerekse seçi
me dair o lduğu için zamanın azl ığından dolayı gazetenin neşr ine imkân 
bulamadığ ı mektuplar ımda da yazdığ ım gibi memleket in her taraf ından 
iktidar partisine karşı köpüren hoşnutsuzluğun böyle bir netice vereceği 
kuvvet le zannedi l iyordu; bugün bu ihtimâl tahakkuk etmiş bulunuyor . 

(*) Yeni İstanbul Gazetesi: 16.5.1950-3994 
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Bazı muhit lerde sabık iktidar partisi mensuplar ın ın büyük bir hü-

zün-ve-e lem içinde bulunduklar ını gördük... Çenelerini b ıçak açmıyordu. 

Bu derece gam-ü gussaya düşmeği de anlamayız . Madem ki demok

rasi diyoruz, onun icaplarına uymak gerektir. 

Devlet kuşu, çok seri uçan bir Hümadır. . . Bazen bir kanat darbesi le 

fırlar gider... Bazen de hiç umulmayan bir yere konar.. . Bu güzel kuşu 

olduğu yerde al ıkoymak için onu adalet, kiyaset ve nisfatle beslemeli . . . 

Yoksa çok defa emsali görüldüğü gibi en fazla güvenenler bile arkas ından 

baka kalırlar! 

Ulunay 

YAŞASIN TÜRK MİLLETİ (*) 

Tarih boyunca milletimizin kendi mukadderat ına kendis inin hâkim 
olmasını temin edecek nadir zuhur etmiş fırsatlar arasında 1946 ve 1950 
yı l larının hususî birer mevki tutacaklar ından şüphe edi lemez. 1946 da 
Türk milleti tamamile serbest ve heyecanlı bir seçim yapmışt ı . Fakat es
ki z aman it iyadlarmı önlemiye kâfi gelmiyen köhne bir kanun; milletin 
kazandığ ı bu seçim neticesini altüst ederek onu, iktidara mâl etmişti . 
1950 yı l ının adlî teminat müeyyidesi ile cihazlandırı lan seçim mekaniz
masının doğru, dürüst çalışabilmesile de, bunu, haklı olarak şimdi, Türk 
milleti kazandı . Millî hayat ımızda bir dönüm teşkil eden bu hâdiseden 
dolayı ne derece sevinsek; bayram yapsak, y ine azdır. 

Dost ve düşman; istisnasız olarak dün, herkes, bu asîl mil let in o lgun
luğuna hayran olmuştur. Bu hüküm, herhangi bir lâkırdı kabi l inden or
taya attığım beylik bir teşhis ve bir müşahede değildi. Bu hüküm; haki
katin ta kendisidir ve milletin son karar ından istifade e tmek mevki inde 
bu lunan Demokrat Parti için ibretle teemmül ve müta lâa edi lmek lâzım 
gelen bir vakıadır. 

Memleket in idaresinde baştanbaşa değişiklik yara tmak ist idadını 

gösteren bugünkü durumda ise, milletimizin olgunluğu kadar Türk hâ

kiminin yüksek hakşinaslık ve kanun severlik şiarı bir defa daha â m m e 

v icdanının minnet ve şükranını kazanmıştır . 

1950 seçimlerinin Demokrat Partiye Büyük Millet Mecl is inde kahir 

bir çoğunluk sağlıyan neticesi bize bir defa daha göstermiştir ki; Türk va

tandaşı; bir takım görüşü kısa ve kendilerine devlet adamı sıfatını fazla 
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cömertçe tanıyan kimselerin anlatmak istediği gibi, ne dilediğini b i lme
yen bir mahlûk değildir. Kendisine yapı lan hizmetler kadar kendis inden 
es irgenen tabiî vazifelerin de mukabelesini göstermeyi ihmâl e tmiyen sa
bit bir fikrin sahibidir. Eyyubane bir sabırla beklemesini bilir ve fakat 
merhun vaktin geldiği anda, itina ile içinde sakladıklarını açığa vurmak
tan çekinmez. Tıpkı, bugün olduğu gibi. 

Koltuk değneklerine dayanarak seçim sandığı başına sürüklenen; 

omuzlar ından tutularak intihap dairesine kadar g idebi lmesi temin olu

nan insanları tahrik eden duygunun esaslarını, hep bu ana kaynakta 

aramak lâzımdır. 

Türk milletinin bugün tecelli eden kararının benim anlay ış ıma göre 
tek mânası ; onu, sonu gelmez bir vesayete mahkûm eden bir iktidar zih
niyetini bertaraf etmek isteğinden başka bir şey değildir. 

Ona; seni koruyorum diye kendisini koruyanlar; sana hizmet ediyo
rum diye yalnız kendilerine hizmeti düşünmüş olanların ve milleti; sınıf
sız bir cemiyet hal inde tutmak iddiasına rağmen, memleket te kademel i 
bir cemiyet kurmuş olanların âkibeti, bundan başka türlü o lamazdı . Bu 
sebeble de; yüreğine, hâlâ geçmiş devirlerin ihtirazı s inen bu memleke t 
vatandaşı ; kendisine kapı aral ıklarından çatık kaşla sunulan CHP's i oy 
pusulalar i le beraber birkaç yüz kuruşu kerhen a lmak mecburiyet in i du
yarken; kalbinin üstünde taşıdığı DP listesini sandığa atmak için heye
can duyuyordu. Çünkü bu liste, onun "muhabbet " names i idi ve ne Mil
let Partisinin dini siyasete âlet etmek isteyen tahrikleri; ne; hakiki veya 
sahte şöhretlerin karma liste manevraları , onun bu heyecan ve sevgi 
duygusunu ihlâl edemedi . Türk milletinin bu azimli ve şuurlu imanından 
da, 1950 yıl ının 14 Mayıs kararı çıktı. 

Şimdi ne olacak? 

Bilindiği gibi, seçimlerden evvel, iktidarın diline doladığı bir pe lesenk 
gerekince memlekette kahir bir seçim çoğunluğu sağl ıyan DP; bir hükü
met kurmakta acze mi düşecek? 

As la vatandaşlar ım. 

DP'nin millet hizmetini görmek için dağarcığ ında yalnız bir değil bir 

hayli kabine tertip etmiye kâfi bir kadrosu olmak gerektir. Bundan, emin 

olabiliriz. Böyle bir kadrosu olmıyan siyasî bir zümrenin, 1944 den beri 

fasılasız devam eden haklı memleket mücadelesini , bugünkü muvaffaki

yetli sonucuna ulaştırması elbetteki beklenemezdi . Çünkü bugünkü ifa-

desile bu parti Türk kalbinin bizzat kendisi demektir . B inaenaleyh geçen 

Pazar günü milletin kendisine it imadını gösterdiği siyasî topluluk; evvel-
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ki Meclisin toplantı tarihi olarak tesbit ettiği önümüzdek i 22 Mayıs'ta; 
Anayasa gerekince yeni Cumhurbaşkanın ın seçim formal i tes inden evvel 
Mecl is Başkanl ık Divanını teşkil eder etmez ve yeni Devlet Başkanı belli 
olur o lmaz; milletin karşısına; onun it imadına lâyık değerde bir hükümet 
heyeti ç ıkaracağından da emin olabiliriz. 

Her şey Türk milleti için ve herşeyin üstünde Türkiye; 

İşte parolamız. Yaşasın Türkiye. . . 

Sel im Ragıp E M E Ç 

PAŞAM; İŞTE İSTANBUL! (*) 

Bir hafta evvel İnönü'nün İstanbul'a gelişinde, işgüzar val imiz bir kar
şı lama töreni hazırlamıştı. Boyunun ulaşabildiği kimseleri toparlayabil ip, 
Haydarpaşa 'ya yığmıştı . Büyük kalabalığı göstererek, paşam, işte İstan
bul, diye de böbürlenmişt i . Zavallı doktor ne kadar inkisarı hayâle uğra
dı değil mi? 

Eğer akıbetin böyle olacağını görebilseydi bir kaç aylık valilik ömrü
nün yarısını gecekondu mahal les inde geçirir miydi? Hayırlısı ile başımız
dan toparlanıp gitse de biz de eski Bakan Şükrü Kaya'nın keyfini kaçıra
cak fakat halka rahatlık temin edecek Fenerbahçe durağını yapt ıracak 
bir halk val isine kavuşsak. 

GÜZEL BİR GÜN.. . (**) 

14 Mayıs pazar, Türk tarihinde güzel ve parlak bir gün olarak kala
caktır. Çünkü millî hâkimiyet, asgarî pürüzle, tecelli etmiştir. Dört yıl ev
velki seçimle, bu pazar kıyaslanacak olursa, ne kadar büyük adımlar 
atı lmış o lduğu belli olur. Şu satırları yazdığımız dakikada Demokrat Par
tinin ezici zaferi ve galebesi ma lûm olmuştur. Bu galebe kadar hattâ 
bundan daha ziyade bizi memnun eden cihet, seçmenler in rahatça rey
lerini kul lanmış olabilmeleridir. Demokrat Partinin adlî teminatta ısrar 
etmesinin sebebi, şimdi iyice anlaşıldı. Hiç de boş bir keyfiyet değil imiş. 
Çünkü Sayın Celâl Bayar' ın evvelki gece Ankara 'da verdiği beyanat ta 
açıkladığına göre ufak tefek vâki yolsuzluklar y ine hep bu seçimlerin ida
rî faaliyet sahasına münhasır kalmıştır. Türk adliyesi uğurlu ve doğru 
parmağın ı soktuğu işte muhakkak hayırlı neticeler almıştır. 

(*) Yeni İstanbul Gazetesi: 16.5.1950-3994 
(**) Yeni İstanbul Gazetesi: 16.5.1950-3994 
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Türkiye gibi geniş ve o ldukça dağınık bir memleket te , şarkta olsun, 
garpta olsun, bu intihabatın hâdise sayılabilecek ufak bir vak 'a o lmadan 
cereyan etmesi halkımızın fevkalâde o lgunluğuna en açık bir delildir. Yıl
lardır Türk milletinin isabetli reyinden şüphe edenler ve onu adeta bir 
vesayet alt ında yaşatmak istiyenler, şimdi, bu yoldaki düşünceler in in ne 
kadar yersiz o lduğunu bizzat müşahade etmişlerdir. Halk Part isinin bir 
çok z imamdarlar ı , hakikî bir rey serbestliği o lursa gayet geri zihniyetl i si
malar ın yeni Meclisi dolduracaklarını tevehhüm ediyorlar ve bu yüzden 
dizginleri bir türlü b ırakmak istemiyorlardı. Halbuki tek derecel i seçim, 
devlet makinesi tarafından hususî ve sistemli bir baskı yap ı lmay ınca hiç 
de korkulan sonuçları doğurmamışt ır . Türk köylüsü, Türk şehirlisi, Türk 
işçisi, en yüksek vatan menfaatlerini düşünerek, reyini isabetli şeki lde 
kul lanmışt ır . Gösteri len intizam ve sükûn her türlü sitayişin üstündedir . 
Hele bazı müfrit Halk Particilerin sandık başlarında, lüzumsuz ve esasen 
tahakkuk etmiyen dürüst muameleler i o lmasa manzara daha da iç açıcı 
o lurdu. İstanbul 'da hükümet i temsil eden vilâyet ve polis, çok sıkı inzi
bat ve asayiş tedbirleri almıştır ama zabıta kuvvetlerinin, tiz sesli cana
var düdükler ini çalarak büyük caddelerden sık sık geçişleri, lüzumsuz 
bir heyecan ve âsâp gerginliği yaratmıştır. Bu j ipler ve kuvvet ler pekâlâ 
kulak tırmalayıcı ve sinirleri teşvişe uğratıcı sadalar ç ıkarmadan da va
zifelerini yapabil ir lerdi. Emniyet ve huzuru ihlâl etmeği akl ından bile ge-
ç irmiyenlere karşı bu kadar kuvvet gösterisine ne ihtiyaç vardı? 

Dünkü seçimlerde, yurdun her tarafından gelen haberlerde, m e m 
nunluk verecek bir keyfiyet de kadınlarımızın iştirak nisbetinin kayda 
değer yüksekl ikte olmasıdır. Bu memleket Halk Partili bazı dar düşünce
lilerin tasavvurundan çok daha ileri bir merhalededir . Mukadderat ın ı 
bizzat tâyin etmek kudret ine her hangi garplı bir memleket kadar malik 
o lduğunu da işte fiiliyat ile göstermiştir. Demokras iye olan bu bağlı l ık, 
ikt idara gelen hükümetler tarafından, mütemadiyen köstek lenmese ve fi-
ren lenmese idi bi lhassa son çeyrek asırda Halk Partisi toptancıl ık yo lu
nu tercih etmese idi bugün yurdumuzda demokrasi dâvası ve millî hâki
miyet esasları çoktan itiyat haline gelmiş ve yeni mekan i zma bir saat in-
t izamile işler o lmuş bulunurdu. Rey pusulasi le, hükümet ler ve parti leri 
ikt idardan uzaklaşt ırmak m ü m k ü n olan memleket lerde artık kuvvet 
oyunlar ından korkmağa lüzum kalmaz. Türkiye, işte o mes 'ut ülkelerden 
biri o lmuştur. Milletimizi gösterdiği yüksek anlayıştan ve her nevi istib
dat ve tahakküm elemanlarını bir hamlede silip süpürmeği b i ld iğ inden 
dolayı tebrik ederiz. Toptancılar ve yardakçıları , çeyrek asırlık, günahla
rının kefaretini ödemek için, kabilse, kendilerini büyük Türk mil let inin 
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haf ızasından si lmeğe çalışsınlar. Pazar günkü millî dalga bir noktayı da
ha isbat etmiştir ki 1946 Temmuzunda aynı serbesti ve imkânlar olsa idi 
Halk Partisi çoktan çukura yuvar lanmış olur ve son dört yı ldaki çek işme 
ve mezbuhane direnmeler bu memlekete bu derece pahal ıya mal o lma
mış bu lunurdu. Fakat şu dakikada gözler maz iden ziyade parlak ist ikba
le matuftur. At iye artık ümitle bakabiliriz. 

Yeni Sabah 

MİLLET ŞUURUNUN HÂKİMİYETİ (*) 

Al ınan son haberlere göre, Demokrat Parti adayları, memleket in her 

tarafında üstün bir çoğunlukla seçimleri kazanmışlardır . Bu par lak neti

cenin Demokrat partinin senelerce süren ve hiç bir güçlük ve yorgunluk 

önünde y ı lmıyan büyük mücadelesinin zaferi o lduğuna şüphe yoktur. 

Ayni z amanda bu seçimlerde büyük ve asil Türk mil let inin gösterdiği 

yüksek onur ve olgunluk, her türlü takdir ve tahminin fevkinde o lmuş

tur. 

Unutmıya l ım ki, Demokrat Partinin büyük zaferini sağlayan müh im 

unsur lardan başlıcaları, bu aziz vatan toprakları üzerinde söz ve karar 

sahibi o lduğunu bilen ve bunun için çalışan vatandaş çoğun luğunun iti

mat ve emniyet ine mazhar oluşudur. 

Hiç şüphe yok ki, 1950 seçimleri, tarihimizde muazzam bir inkı lâp 

olarak yer alacaktır. Bu muazzam inkılâbın sükûn ve muvaffakiyet le ba

şarı lması, belki de dünya tarihinde ilk defa vâki o lmaktadır . Vak ıa her 

mil letin tarihinde birçok inkılâplar kaydedilmiştir; fakat bunlar ın hemen 

hepsi, ya münevver zümrenin önderliği veyahut askerî bir kaç şahsiyet in 

emir ve kumandas ı , şiddet veya diktası alt ında vukua gelmiştir. Bu gibi 

inkı lâpların ise, halk çoğunluğu ile muayyen zümreler aras ındaki mak

sat ve gaye uçurumlarını dolduramayacağı , karşılıklı fikir ve elbirliği ile 

devaml ı ve muvaffak neticeler sağlayamıyacağı aşikârdır. Halbuki 14 Ma

yıs 1950'de gördüğümüz bu muazzam halk inkılâbı, nü fusumuzun ço

ğunluğunu teşkil eden münevver, köylü, esnaf her sınıf ve zümre vatan

daşlar ın duyuş ve inanışlarıyla vücuda gelmiştir. Bu bak ımdan ehemmi

yet ve azamet i aşikârdır. 

1946 seçimlerinden sonra sayın Nihat Erim'in gazetelerde intişar et

miş şöyle bir ifadesi vardı: 

(*) Zafer Gazetesi: 16.5.1950-380 
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- Halk Partisi şehir ve kasabalardaki münevver vatandaşlar ın çoğun

luğundan rey alamamıştır . Halk Partisi seçimleri köylerde kazanmışt ı r . 

1946 seçimlerinin ne gibi şartlar içinde geçtiğini hat ır layan va tandaş

lar, pekâlâ takdir ederler ki sayın Nihat E r i m i n bu sözler inde hatal ı bir 

görüş bulunmaktadır . 1946 seçimleri de el imizdeki kanunla dürüst ve 

emniyet l i bir şekilde yapı lmış olsaydı o zamanki net icenin de bugün gör

düğümüzden farklı o lamayacağı kuvvetle iddia olunabil irdi . Ars lanköy ve 

Sınırkent hâdiseleri Türk köy lüsünün hürriyet ve Demokras iye ne kadar 

susamış o lduğunu emsalsiz ve unutulmaz bir vakıa hal inde Demokras i 

tarihimize mal etmiştir. 

1950 seçimlerinin sükûn ve nizamla başarı lmasında, ve Türk milleti

nin çoğunluğunun arzu ve iradesine uygun olarak tezahür e tmes inde 

şüphesiz ki, âdil hakimler imizin ve kendileriyle beraber çal ışan tarafsız 

seçim kurullarının mutlak bir gayretleri ve başarı ları en büyük âmil ol

muştur . Bu arada Türk milletinin henüz demokrasi ve hürriyet me fhum

larını kavrayacak ve başaracak kabiliyette olmadığını , muhakkak bir va

siye muhtaç o lduğunu iddia edenlerin ne büyük bir gaflete düştükler i bir 

kere daha anlaşılmıştır. Fi lhakika Türk milleti, ne zaman vazifeye çağırıl-

mışsa onu her zaman tam bir şuur ve güvenle başarmasın ı bi lmiştir. Ye 

ter ki o, vazifeye ve mesuliyete davet edilmiş olsun. Büyük Atatürk, asil 

Türk mil letinin bu Kemal ve şuuruna daima güvendiği için değil miydi ki 

bir çok inkılâplar ve zaferler başardı. Ve her eserini ona mal etmesini bil

mek kadirşinasl ığını gösterdi. 

Hakikaten şanlı tarihimizin her safhasında Türk milleti kendis ine has 

olan siyasî o lgunluğunu ve vatanseverl iğini isbat etmiş bu lunmaktad ı r . 

Yak ın tarihimizde 1908 de olsun, 1920 de olsun, Millet Mecl is ine gönde

r i lmek üzere -tıpkı bu seçimlerde olduğu gibi -vatanın dört bir köşesin

den milletvekil leri istenmişti. Halk kendisine tevdi edi len bu vazifeyi en 

büyük bir titizlikle yer ine getirmiş, en değerli ve en vatansever evlâtları

nı seçmişti . Sinop'tan bir Rıza Nur, Ders imden bir Lütfi Fikri ve daha bu

na benzer bir çok kıymetl i şahsiyetler o zamanki Millet Mecl is ler inde yer 

almışlardır. 

1950 seçimlerinde halk iradesiyle gelen 9 uncu Büyük Millet Mecl isi 

üye ler inden memlekete hayırlı ve muvaffak eserler başarmasın ı bekl iyo

ruz. 

Adviye FEN İK 
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YAPRAK D Ö K Ü M Ü (*) 

Halk Partisinin, bu güzel i lkbahar mevs iminde, yaprak dökümü za
manın ın hüzününe bürünmesi , sırf kendi sayısız hatâlarının, zaruri ve 
tabiî bir neticesidir. Çeyrek asır, iktidarı el inde tutan bu parti ve z imam
darları, mil let in his ve duygularını hiç anl ıyamamışlar ve ikt idarda bu
lunmağı adeta bir ziyafet sofrasında misafir bu lunmak sanmışlardır . Bü
tün nimetler akraba ve yârana hasredi lmiş, şakşakçı lara en mutena lok
malar ver i lmiş, âmme hizmetlerinin ne tarzda yapıldığı ile k imse ilgilen
mek bile istememiştir. 

(1946) seçimlerinde halkın izhar ettiği heyecan onların gözlerini ta-
mami le açmak lazım gelirken hasıl olan intibah o kadar mahdut ve az te
sirli o lmuştur ki pazar günkü izmihlalin illet ve saikleri bu vu rdum duy
mazl ık la çok güzel izah olunabilir. Vaziyet o kadar garip bir hal a lmış idi 
ki bir tarafta millet ve karşısında hükümet , onunla alâka ve irtibatsız, 
mevki almışlar gibi idi. Milletin en ufak bir gösterisi baldırı ç ıplakların 
nümayiş i oluverdi. En salahiyetli ağızlarda İstiklâl mahkemeler i sözü 
tekrarlanır dururdu. Matbuata ne türlü ve yeni yeni zincirler vurulacağı 
günün en hararetli konuşmalar ı mevzuu olurdu. En iptidaî demokrat ik 
bir hak istenilse Halk Partisinin müfritleri kaplanlar, parslar gibi kükrer
lerdi. Bugün matbuat düşmanl ığ ı ile şöhret kazanan ve Millî Şefe Büyük 
Millet Meclisi kürsüsünden ubudiyet izharı suretiyle mevki teminine ça
lışan Nâz ım Poroy ve matbuat kanununun yaratıcısı ve yapıcıs ı Şükrü 
Kaya 'dan eser bile kalmamışt ır . Milletin iradesi bunları çörçöp gibi süpü
rüp silmiştir. Türk milleti Halk Partisinin, şüpheli e lemanlar ın ın hemen 
hepsini temizlemiştir. Hasan Ali Yücel 'den nişane var mı? Ş imdi bu par
tinin en namdar bayraktarları olarak kalabilenler Hüseyin Cahit Yalç ın 
ve Kâz ım Özalp'tir. 

Özalp da kurtuluşu y irmi beş yıldır vekili o lduğunu sandığı Bal ıke
sir 'den kapağı Van'a atmakla sağlıyabilmiştir. Büyük bir part inin hazin 
âkibeti böyle atmalarla temsil edi lmek mevki ine düşmesindedir . Ata
türk 'ün kurduğu partiyi, şimdi, ayni Atatürk 'ün Türk gençl iğ ine ismini 
kat 'a unutmamas ın ı tavsiye ettiği Yalçın temsil edecektir. 

Partinin genç ve mazisi temiz unsurları, otuz beşler deni len grup, kin
ci ihtirascı, mevki ler ine haris menfaatlerine çok düşkün müfrit lerin elle
r inden Halk Partisini bir türlü kurtarmağa muvaffak o lmamışlardır . Ş im
di esen kasırga önünde onlar da birer hazan yaprağı gibi savrulmuşlar
dır. Pazar günkü millî zaferde Türk matbuat ının, Türk adl iyesinin rolleri 

(*) Yeni sabah Gazetesi: 1 7.5.1950-3995 
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büyüktür . Bir çok kalemler, Saraçoğlu hükümet in in baskıs ına rağmen 
çalıştı, ve iktidar bunların yazılarını "Çatlak Ses" saydı. Ş imdi asıl çatlak 
sesin hangi sadalar olduğu sabit oldu. 

Gidenleri , kanunun cürüm saydığı suçları yok ise, unutmak ve na
zarları âtiye dikmek lâzımdır. Parlak ve nurlu bir gelecek Türk mil letini 
beklemektedir . Şimdi ruhlarımız bu istikbalin yücel iği seviyesini yüksel t 
mek günlerini yaşıyor. Türk matbuat ı ve bu arada gazetemiz ikt idara ge
lecek yeni ricale de doğru sandığı şeyleri söylemekte devam edecektir. Bu 
sütunlarda on yıldır hiç bir parti ve hizip menfaati ve bağlıl ığı güdü lme
den yapı lan neşriyat, aynı zihniyet içinde devam edip gidecektir. 

Yeni Sabah 

İÇ ve DIŞ POLİTİKA (*) 

D E M O K R A T P A R T İ N İ N SEÇİM ZAFERİ 

16.V.1950 

14 mayıs 1950 seçiminin neticesi belli o lmuştur artık. Türk seçmeni
nin hür iradesinden doğan yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu ayın 22 
sinde toplanacaktır. Yeni Meclisimizin, iç politika bak ımından, büsbütün 
başka bir anlayışı, bir görüşü vardır. Cumhuriyet Halk Partisi uzun hü
kümet yı l larından sonra tahminleri aşan bir ölçüde kaybetmiş ve yer ini 
DP'ye bırakmıştır . Bu seçimden bizim ilkönce öğreneceğimiz şey, Türk 
mil letinin, iç politika dâvalarına karşı göstermiş o lduğu köklü anlayış ve 
o lgunluktur. Biz, millet olarak, bundan tam yer inde bir gurur duyabi l i 
riz. Dâvalar ımız ın daha temelli bir surette çözülmesini kolay laşt ı rmak 
maksadiy le Türk seçmenlerinin büyük çoğunluğu kuvvetl i bir cephe ya
ratmak lüzumunu duymuş ve oyların dağı lmasını önliyerek ideallerine, 
temayül ler ine en uygun bulduğu politika teşkilâtını, DP'yi işbaşına getir
meye karar vermiştir. Onun için, DP'nin seçim zaferi şekl inde bel iren 
halk iradesinin başl ıbaşına büyük bir mânası vardır, ve biz bunu millî 
uyanış ımız ın pek çok şeyler müjdeleyen bir başlangıcı gibi değer lendire
biliriz. 

CHP'n in neden kaybettiğini, DP'nin neden kazandığını bi lmek, parti

lerimiz için olduğu kadar, hepimiz için de, ileride güdülecek iç polit ika

mız bakımından, son derecede ehemmiyetl idir. Başl ıca parti lerimiz, Türk 

devr iminin ideolojisini, dış polit ikamızı bütün şüpheler i g iderecek bir 

açıkl ıkla benimsemişlerdir . Doğrusu da budur. Çünkü, bu görüş Türk 
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mil letinin dileklerini en pürüzsüz bir şekilde dile get irmektedir . Bundan 
da anlaşıl ıyor ki, CHP'yi düşüren ve DP'yi işbaşına getiren sebepler, doğ
rudan doğruya iç polit ikamızla ilgilidir. Uzun hükümet yı l lar ında CHP 
belki tecrübesizl ik yüzünden, seçmenleri telâşlandıran çeşit çeşit güç du
rumlar ı tasfiye edememiş , karar zamanlar ında kararsızl ık göstermiş , ön
leyici tedbirlerde gecikmiş ve vermiş olduğu hükümler i net iceler ine kadar 
götürememişt i r . Bu gibi hallerin, seçmen ruhunda uyandıracağı derin 
tepkileri tahmin etmek güç değildir. 

Devlet hayat ında yalnız iyi n i ye t e bel bağ lamak çok yanl ış bir idare 
görüşüdür . Bilgi ile, tecrübe ile desteklenmiyen iyi niyet, yalnız bizde de
ğil, dünyanın her yerinde dikenli yemişler vermiştir. CHP; çevresi y ı ldan 
yıla geniş lemekle vatandaşın iş sahalarını birer birer sömüren devletçil ik 
yüzünden halk yığınlarını zaten kendisinden uzaklaştırmıştı . 7 Eylül ka
rarı ise bu uzaklaşmayı daha geniş bir ö lçüde kolaylaştırmıştır. Bir za
manlar , Roosevelt ' in ıslahat projelerini inceleyen Amerikal ı bir ka lem ve 
fikir üstadı şöyle demişti: "Islahat yapınız, ama, devlet kapıs ında hür va
tandaşa avuç açtırmayınız." Zamanla iktisat ve maliye hayat ımız ın bel 
kemiği hal ine gelen devletçilik politikası, güdülen maksat lar ne o lursa ol
sun, fert teşebbüsünü boyuna daraltmış istihsal d inamizmini uyuştur
m u ş ve Türk vatandaşını devlet kapısına yaklaşt ırdıkça yaklaşt ırmışt ır . 
Demokras i lerde egemen vatandaşın iç pol it ikadaki rolü, dilediği hükü
meti kurabi lmek iradesiyle belirir. Devlet kapıs ından ayr ı lmamak zorun
da kalan bir vatandaşın egemenliği olduğu gibi hürriyeti de, zamanla , içi 
büsbütün boşalmış bir mefhum haline gelebilir. Son seçim artık, Türk 
vatandaşının böyle bir hukuk durumundan sıyrı lmak istediğini apaçık 
göstermektedir . Çağdaş hürriyet, ekonomik bir hürriyettir ve halk irade
sine başvuru lmadan bunu daraltmaya hiçbir demokrat hükümet in yet
kisi yoktur. 

CHP gibi devrimler yapmış , Türkiye'yi İkinci Dünya Harbinin felâket

ler inden uzak bulundurmasını sağlamış, büyük gelenekli bir partinin, 

hemen hemen bütün millet tarafından terkedilişi dramatik o lduğu kadar 

ibret verici bir şeydir de bu, aynı zamanda, her devlet adamı için, her hü

kümet için de ciddi bir ihtar mahiyet indedir. DP'nin zaferi, bir iç pol it ika 

zaferidir. Türk milletinin ezici bir çoğunluğu, iç pol i t ikamızda ş imdiye de

ğin bi l inenden başka bir ist ikamet aradığını dile get irmiş bulunuyor . 

Türk seçmeninde böyle sağlam bir demokrasi anlayışı, ruh uyanış ı ol

duktan sonra geleceklerimize tam bir güvenle bakabil ir ve en güç dâva

larımızı çözmek imkânlarını mut laka kendimizde bulabiliriz. 

M. NERMİ 
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MİLLETİN VERDİĞİ DERSİ ARTIK UNUTMIYAL IM (*) 

14 Mayıs 1950 tarihinde milletimiz şimdiye kadar iş baş ında olanlar 
gibi, bundan sonra iktidar mevki ine geçecek olanlara da, unutu lmamas ı 
lâzım gelen büyük bir ders vermiştir. O da şudur: Millet uzun zaman ve 
devaml ı olarak aldatı lamaz. Aksini sananlar ancak kendilerini a ldatmış 
olurlar ve nitecede bunun hüsranı ile uyanırlar, Halk part isinin baş ına 
gelen işte budur. 

Memlekette, yalnız 14 Mayıs'ta değil, konuşma ve yazma imkânını bul
duğumuz dört yı ldan beri zayıftılar, kuvvetli olduklarını iddia ettiler. Bü
tün yapı lan işler aksaktı ve aksak gidiyordu, bunları birer başarı gibi gös
terdiler. Vatandaşlar ıstırap içinde, şikâyetçi ve gayri memnundu , bu ha
kikat daimî olarak inkâr edildi. Yanlış tedbirler ve bunların kötü neticele
ri gazete sütunlarına günü gününe aksetti, fakat iktidar sözcüleri bu sa
mimi görüşlere asla iltifat göstermediler. Halkımızın demokrat parti etra
fındaki muazzam topluluğu her yerde duyuluyor, her yerde görülüyordu. 
Halk partisi ise, son saniyeye kadar demokrat partinin çökmekte o lduğu
nu iddia etti durdu. Millet sükûn ve nizam içinde mukadderat ın ı el ine al
mağa çalışırken, buna şiddet ve husumet adı takıldı. Hülâsa, her şey ters 
görüldü, ters gösterildi. Fakat sonunda kim aldandı? Yalnız kendileri . 

Halk partisinin uğradığı âkibet sadece doğruyu söy lememenin, haki
kati itiraf e tmemenin, samimiyete ve dürüst lüğe yanaşmaman ın netice
sidir. Bu, onlar için bir derstir. Fakat demokrat lar için de, gözden kaçı-
r ı lmıyacak bir ders olmalıdır. Halk partisinin aksine olarak, demokrat 
parti başarıs ını hakikati görmek, doğruyu söylemek ve özünde sözünde 
samimi o lmak dürüstlüğüne borçludur. Bunu unutmamal ıd ı r . Bu dü
rüst lüğü muhafaza ettiği nisbette sevilecek ve muvaffak olacaktır. 

Halk Partisi maalesef çöküntüye benzer bir hezimete uğradı . Maale
sef diyoruz, çünkü Demokrat Parti kudretli bir muhalefet ihtiyacını duy
maktan geri kalamaz. Bunun ilk numunesini kendisi vermiştir ve kurdu
ğu muhalefet geleneğinin devamını ister. Gerçi, dokuzuncu büyük millet 
mecl is inde Halk Partisi hiç şüphesiz sekizinci büyük millet mecl is indeki 
Demokra t Partiden sayıca daha kuvvetli olacaktır. Fakat ne yapa l ım ki 
sayılar her şeyi halletmiyor. DP yalnız otuz beş milletvekil i ile azamet l i bir 
kuvvett i . Çünkü arkasında memleket in umumi efkârı vardı . U m u m i ef
kârı da ima inkâr etmiş olan Halk Partisi ise yeni mecl ise sayıca belki 
dünkü muhalefetten çok daha kuvvetli, fakat tesir bak ımından son dere
ce cılız olarak, hatta - üzülerek söyliyebiliriz - itibarsız olarak giriyor. Bu-

(*) Yeni Asır Gazetesi: 17.5.1950-14142 

125 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

nunla beraber hadiselerden ibret alabilirlerse, kusurlar ını itiraf edip sa
mimi ve dürüst olabilirlerse yavaş yavaş ciddi bir muhalefet partisi itiba
rını kazanmalar ı mümkündür ve çok ta temenniye şayandır. Yoksa, Halk 
Partisi iktidar mevki inde yıkıldığı gibi, mufalefet mevki inde de yıkılır ve 
kendi s inesinden yepyeni bir iktidar e lemanlarını kolayl ıkla ç ıkarmış 
olan büyük Türk milleti Halk Partisinin dolduramadığ ı muhalefet sandal
yelerini dolduracak yepyeni bir muhalefet in unsurlarını da ç ıkarmakta 
güçlük çekmez. Bu muhalefet şerefini hakkiyle taşıyabilecek şeki lde halk 
part isinin kendini toplamasını, düzenlemesini biz bütün samimiyemiz le 
temenni ediyoruz. Bunun için, hatalı o lduğuna artık kendi ler inin de 
inanmış olmaları lâzım gelen eski zihniyeti hakikate göz y u m m a k , hadi
seleri inkâr etmek, siyaseti küçük ve bayağı tertiplerle oyunlardan ibaret 
saymak itiyadını bırakmaları , nasır laşmış hırslardan vazgeçmeler i , ihti
yar bünyeler ine genç bir ruh sokmaları kâfidir. 

Demokrat Partiye gel ince kazandığı büyük ve emsalsiz zaferden asıl 
onun ibret dersi ç ıkarması ve bunu unutmamas ı lâzım geldiğine inanıyo
ruz. Bu zaferi halk içinde o lmakla halkla bir o lmakla kazandı . Halk için
de ve halkla bir kalmakla devam ettirebilir. Üzerine aldığı yük son dere
ce ağır kabul ettiği mesuliyet yüksektir. Bu kadar gönül birl iğiyle ve gö
nül huzuruy la mukadderat ın ı kendisine teslim ve emanet eden büyük 
mil let imize lâyık olmalıdır. 

Demokrat partiden, eski idarenin tek sermayesini teşkil etmiş olan 
çok söz ve lâf beklenmemel idir ve millet zaten bunu beklemiyor . Mil letin 
istediği ve emniyetle beklediği şey iyi düşünülmüş ve programlanmış pek 
az sözle bunlara uygun çok iştir. Hitabeler ve nutuklar devri kapanmış 
tır. Bunlar ı yeni muhalefete - eğer istiyorlarsa - bırakabil iriz. Biz temell i 
ve sağ lam iş ç ıkarmağa, konuşmaktan ziyade dinlemeğe ve yoru lmadan, 
usanmadan çal ışmağa mecburuz. 

Demokrat parti, ihtiraslara ve i lt imaslara, sabit fikirlere ve kusurlar ı 
itiraf e tmemek zihniyetine cephe alarak milletin it imadını kazandı . İhti
raslarla i lt imaslara, sabit fikirlere ve kusurlarda israr küçük lüğüne ken
dini kapt ı rmazsa ağır ve şerefli vazifesinde muvaffak olacak, yeni Türki
ye'yi temel inden çatısına kadar sağlam ve güzel olarak kuracaktır . Millet 
hatayı affediyor, ihtiras ve iltiması affetmiyor. Kusuru kabul ediyor, ku
surun inkârına tahammül etmiyor. Her şeyin birden yapı lamıyacağın ı bi
liyor hiç bir şeyin yap ı lmamas ına yapı lanların ters o lmasına ve ters yol
da inat edi lmesine katlanamıyor. Bütün bunları gördük ve öğrendik. 

Unutmıyal ım. . . 

M . T U N C E R 
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YENİ BİR DEVİR AÇIL IYOR (*) 

Son seçimlerin cereyan tarzı ve neticesi Türkiye 'de yeni bir devir açıl
dığını gösteren büyük bir tarihî hâdisedir. Uzun zamanlar demokrat ik re
j im içinde yaşamış memleket lerde bir partinin düşüp yer ine diğer bir par
tinin gelmesi yahut Cumhurbaşkanın ın değişmesi tabiî iş lerden ve de
mokras in in icaplarından telâkki olunur, bu kadar göze çarpmaz. Fakat 
son Türk seçimleriyle memleket in siyasî tarihinde bir sayfa kapanıyor ve 
yeni bir sayfa açılıyor. İşte son seçimlerin ehemmiyet i bundan ileri gel
mektedir . 

Kapanan sayfa "Millî Kahraman" Cumhurbaşkanlar ı devridir. Aç ı lan 
sayfa alelade fâni vatandaşlar arasından seçi lmiş alelade Cumhurbaş 
kanları devridir. "Millî Kahraman" Cumhurbaşkanlar ı tarihin mal ı olur
lar. Fakat normal Cumhurbaşkanlar ı arasında öyleleri olacaktır ki zama
nın unutma defterleri içinde isimlerini bulmak ve hat ır lamak için epeyce 
zahmet çekmek icabedecektir. 

İsmet İnönü, bu intikal safhasını kendisi aradı, kendisi yo luna koydu 
ve ona kendisi misâl teşkil etti. Türk iç siyaset tarihindeki bu derin inkı
lâbın bütün zarafeti, inceliği ve emsalsizliği de buradadır . 

Millî Kahraman Cumhurbaşkanlar ı devri uzun müdde t devam ede
mez. Çünkü böyle şahsiyetler müstesna tarih cereyanlarının mahsul ler i 
dir. Bir milletin daimi hayatı ise normal şartlar içinde geçer. İnkı lâp de
diğimiz hadiselere tarih pek seyrek bir surette imkân hazırlar. Bir Ata
türk bir milletin tarihinde kolay kolay sivrilmez. Bir Atatürk 'ü, bir İsmet 
İnönü kolay kolay takibetmez. Atatürk ebediyete geçince, bütün Türk 
Mil let inin gözleri İsmet İnönü'ye çevrildi. Fakat ondan sonra hiç bir mih
rak noktası içinde nazarlar toplanamayınca kalblerde bir endişe, z ihin
lerde bir huzursuzluk ve etrafta bir boşluk hissedi l iyordu. Atatürk ve İs
met İnönü'den sonra milletin ittifak ile sevip hürmet edeceği ve baş ına 
geçireceği bir şahsiyet meydanda yoktu. 

Halbuki "Kahramanlar " da bizler gibi gelip geçicidirler. Millet ise ebe
di olarak yaşıyacaktır . Yaşayınca da başında bir Cumhurbaşkan ına 
muhtaçt ı r . Bunun alelade fâniler arasından seçi lmiş bir şahsiyet olaca
ğını zihinler kabul etmelidir. Kahramanl ıktan uzak, ale lade fâni bir Cum
hurbaşkanı görmiye ve devleti temsil eden bir şahsiyet sıfatile ona hür
met etmiye kendimizi alıştırmıya muhtacız. Demokras i rejimi başka tür
lü yürümez . 

(*) Ulus Gazetesi: 17.5.1950-10374 

127 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Sayın İnönü Türk Milletinin yolu üzerindeki bu tehlikeli boşluğu dol
durdu. İntikali kendi sağlığında yapmak istedi ve muvaffak oldu. İsmet 
Paşay ı ş imdiye kadar İnönü galibi, Lausanne sulhu kahramanı . C ihan 
Harbinde Türkiye'yi harp felâketine atmıyan dâhi diye göğsümüze bastık. 
Fakat tarih onu daha ziyade demokrasi kahramanı olarak tanıyacaktır . 
İstanbul 'da İnönü Gezisinde kendisi için yükselt i len kaideye haz ı r lanmış 
heykel inin konulmasına müsaade etmedi. Fakat eline aldığı millî hâkimi
yet ve hürriyet bayrağıyle heykelini Türk tarihinin içine dikti. 

Bu "kahraman" Cumhurbaşkanı , bugün bizler gibi alelade bir Millet
vekili olarak mecliste ve Partisinin başında bizler gibi vazife görmiye baş
lamak üzeredir. Şimdi artık arkamızı dayıyacak ve her iyiliği ve yüksel iş i 
ondan bekl iyecek bir Atatürk 'ümüz, bir İsmet İnönü'müz yoktur . Kendi 
kendimize kaldık. Her iyiliği kendimizden bekliyeceğiz. Her kusur ve ha
tanın mesul iyet ini yalnız bizler yükleneceğiz. Bir milletin mukaddera t ına 
sahip olması demenin bundan başka bir mânası yoktur. 

"Kahraman" Devlet Şefleri devrinde fertlerin teşebbüs kuvvetleri , me
suliyet hisleri körlenir. Çünkü bütün teşebbüs baştaki yüksek dehâdan 
gelir. Nail o lduğumuz nimetleri onun lütfü biliriz, çektiğimiz dertleri 
onun kusuru sayarız. Artık bu fasıl kapandı. Başkan ve Hükümet bir lü
tuf ve ihsan zebili değildirler. Biz neye lâyık isek ona malik olacağız. Baş
kan bize tahakküm mü ediyor? kabahat bizimdir. Çünkü Kanunla çizil
miş salahiyet hudutlarının dışına çıkmasını biz müsahama ile görüyoruz 
demektir . Hükümet beceriksiz mi davranıyor? Kabahat biz imdir. Çünkü 
Hükümet i iş başına getiren ve tutan biziz. Hükümet demokrat ik bir mil
letin baş ına göklerden inmiş bir "nimet helvası" yahut "semavi bir âfet" 
değildir: cemiyet imizin iç ve dış işlerini görmek üzere memur ettiğimiz ve 
en yüksek salâhiyetlerle kuvvetlendirdiğimiz bir mutemet ler heyetidir. 
Biz onun kulu değiliz o biz im her vakit usulü dairesinde değişt irebi lece
ğimiz vekil imizdir. 

Yeni girdiğimiz tarih devrinde işte her vatandaş bu hakikat i bi lmeli , 
bütün iyilik ve fenalıkların kaynağı kendi irademizde o lduğunu takdir et
meli ve Hükümet işlerine sıkı alâka göstermelidir. Efkârı umumiye daimi 
bir mürakebe içinde Hükümet in çalışmalarını takibetmelidir. Seç imlerde 
bir parti lehinde hür surette oy vermenin mânası ve hikmeti budur . Bir 
taraftan millî hâkimiyet ve hürriyet taraftarı görünüp diğer taraftan va
tanî vazifeleri ihmal etmek ve kayıtsız seyirci kalmak manasız l ık lar ın en 
büyüğü olur. Kavuştuğumuz hürriyet rej imine dört elle sarı lal ım ve lâyık 
olal ım. 

Hüseyin Cahit YALÇ IN 
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ŞİMDİ ONLARA DÜŞEN VAZİFE (*) 

T Ü R K DEMOKRASİS İN İ K U R M A K VE GELİŞT İRMEK B A K I M I N D A N BU
G Ü N E K A D A R CHP'NİN TAŞIDIĞI MESULİYET ART IK D E M O K R A T PAR

TİNİN OMUZLARINDADIR . 

14 mayıs seçimi hâlâ yurdun içinde ve dış ında günün mevzuudur . 
Uzunca bir zamandanber i Cumhur iyet Halk Partisi Hükümet i a leyhinde 
türlü türlü baskıcı l ık efsaneleri uydurulur ve biz im millet iradesinin te
cell isine engel o lduğumuz ve olacağımız bühtan ve iftiraları savrulurken 
CHP medeni dünyanın her tarafından Seçim Kanunlar ını getiriyor, dili
mize çevirtiyor; bunları bastırıyor; ondan sonra vatandaşlar ın fikri bu 
mevzu üzerinde hazır lanınca memleket in ileri gelen hukuk ve ilim adam
larına günün en ileri Seçim Kanununu hazırlatıyor. 

Yalnız Türkiye 'nin değil, bütün dünyanın demokras i tarihine yeni ve 
örnek bir vesika hal inde geçecek olan bu tasarının Büyük Millet Mecli-
sin'de yapı lan müzakereler i ve kanun haline gelişi de bütün vatandaş la
rın hatır ındadır. 

Sekizinci Büyük Millet Meclisinin Türk demokras is ine bıraktığı bu 
büyük armağan, unutulmamal ıd ır ki o Mecliste büyük bir çoğunluğa sa
hip olan CHP'nin eseri idi. 

Dünkü iktidar partisi, bu geniş ve modern kanunu hazır lat ırken de, 
ona oy verirken de kendi iktidarının devamını değil, millî i radenin kayıt
sız, şartsız, baskısız tezahür edebilmesini düşünüyordu. Bu arada bu en
gin hürriyet in kendi aleyhine neticeler vermesini de akl ından geç i rmemiş 
değildi. 

Yani endişemiz, kendi iktidarımızı korumanın çok üstünde millet ege
menl iğ i mânas ına gelen demokrasiy i korumak, kendi kaybımız pahas ına 
da olsa, efendi millete efendiliğini gösterecek bir seçim imkânı bağışla
maktı . 

Bir inkı lâp partisi olarak iktidarı elden ç ıkarmayı , tabiatiyle öz lemez
dik. Fakat bugün azınlık mevki ine düştüğümüz şu günlerde de iç imizde 
vazifesini ne pahasına olursa olsun yerine getirmiş insanların duyacağ ı 
bir iftihar ve i tminan duygusu vardır. 

Kurtuluş Savaşını bile başında bir Millet Meclisi o lmaksız ın yapmay ı 

düşünmemiş olan inkılâpçı zihniyet, bu yeni hamlesiy le bu memleket te 

demokras iy i gel iştirmiş o lduğuna haklı bir inanışla inanarak muhale fete 

iktidar emanet in i tevdi ediyor. 

(*) Ulus Gazetesi: 17.5.1950-10374 
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İktidarın adı değişebilir; hükümet in ve devletin baş ına biz im kütüğü

müzde kayıtlı o lmıyan isimler geçebilir. Azınl ıkta kaldığımız şu günlerde 

biz im en büyük temennimiz, getirdiğimiz kanunun imkânlar ından fayda

lanarak iktidarı ele alanların da o demokrasiyi korumak ve yürütmek yo

lunda hiçbir gayreti esirgememeleridir . 

Hamleler imiz , gayretlerimiz bitmiş değildir; belki artacaktır. Fakat, 

Türk demokras is i uğrunda bugüne kadar bize düşmüş olan hizmetler 

ş imdi DP'ye düşüyor. 

Onun bu yo lda doğru yoldan sapmaksız ın göstereceği gayret lerde tec

rübeli ve gayretl i bir demokrat partisi olan CHP'nin muhalefet i ve tenkid-

leri uyarıcı bir rol oynıyacaktır. 

ZAFERİN FERDASINDA (*) 

Seçimlerde kazandığı büyük muvaffakiyetten sonra Demokra t Parti 

mensuplar ın ın pek tabiî ve pek haklı görülebi lecek sevinçleri ve şenlikle

ri zevkisel im hudutlarının dışına çıkmadı. Fakat Halk Part is inde o lduğu 

kadar Demokrat Partide de, tarafsız büyük halk kütlesinde de u m u m î bir 

hayret, tereddüt ve bir nevi düşünce eseri müşahede e tmemek kaabil de

ğildir. Zihinlerde bir inanamamak temayülü var. Vukua gelen hâdisenin 

büyük lüğünü pek iyi kavrayamıyan müfekkireler, bunu neye yo rmak 

icabedeceğini anlayamamış gibi, bir huzursuzluk ve âdeta bir p işmanl ık 

dakikası geçiriyorlar. Sevinçler kalbten ve ağızdan taşarken bir çek inme 

bunlara mani oluyor denilebilir. Esasen Türk Milletinin karakter i tatsız 

taşkınl ıklardan nefret eder. Tahrik edi lmedikçe coşmaz, da ima sakin ve 

vakarl ı kalır. Bu temiz fıtreti en şiddetli muarız lar ımızda bile müşahade 

etmek hepimiz hesabına cesaret verici bir âmil teşkil ediyor. Partiler ve 

zıt fikir ve kanaatler arasındaki bu mülayim ve nezaketl i hava, aynı hal

de devam ettiği takdirde, siyasî hayatımızın seviyesi çok yükse lmiş ve 

memleket in hayrına çal ışmış olacaktır. Her halde, taarruz ve hücum 

mevki inde bu lunan bizler hiç bir zaman bu güzel gel işmeyi bu landırma

nın ahlâki mesuliyet i altına girmiyeceğiz. 

Seç im neticeleri hakkında katî rakamlar henüz neşred i lememiş oldu
ğu için, Demokrat Partinin zaferine dair objektif bir müta lea yürütmeğe 
imkân göremiyoruz. İlk dakikanın hayretleri geçt ikten sonra, yavaş yavaş 
elde edi len rakam malûmat ı hakikatin seçi lmiş milletvekil leri sayıs ına 

(•) Ulus Gazetesi: 18.5.1950-10375 
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bakı larak çıkarı lan neticeye pek uymadığı intibaını vermeğe başlamışt ır . 
Fakat bugün bu mevzu üzerinde bir kanaate varmanın imkânsız l ığ ını gö
rerek bütün seçim tafsilâtının resmî surette ortaya konmas ın ı bek lemey i 
tercih ediyoruz. 

Bu noktaya bu kadar ehemmiyet vermemiz in sebebi bir kıs ım efkârı 
umumiyede gördüğümüz bir tereddüt ve üzüntüden ileri geliyor. Bazı la
rı: "Biz Halk Partisinden, en çok, Mecliste tek parti manzaras ı arzett iğin-
den dolayı şikâyetçi idik. Memlekette demokrat ik rej imin ver imli surette 
iş leyebi lmesi için kuvvetl i bir muhalefet teşkilâtına ihtiyaç o lduğu kana
atindeyiz. Bu kanaat şevkiyle Demokrat Partiyi tuttuk. Fakat ş imdi görü
yoruz ki vural ım derken ö ldürmüşüz. Tek Halk Partisi gitti, tek Demok
rat Parti onun yerini aldı. Memleket in bunda faydası ne o lmuştur? Fi lân 
ve falan şahısların düşüp filân ve falan şahısların ka lkması bizi a lâkadar 
etmez. Biz muvazenel i bir demokrat ik sistem istiyoruz. Yeni seçimler le 
bu gaye maattessüf temin edi lememiştir" diyorlar. 

Biz kendi hesabımıza Halk Partisinin ö lmüş o lduğu kanaat inde deği
liz. Hattâ ağır yaralı bir halde yere serildiğini de zannetmiyoruz . Fakat 
bunu sübjekti f mütalealarla kuru bir dâva şekl inde ortaya a tmaktan ise 
rakamlar ın dili ve belâgatiyle konuşmanın daha tesirli olacağını düşünü
yoruz. 

Seçimler ferdasında göze çarpan cihetlerden biri de Halk Part is inin 
mağlûbiyet i bu kadar tabiî bir surette karşılayıp muzaffer rakiplerini teb
rik ederek yerini onlara terketmeleri üzerine hasıl olan hayrettir. Bundan 
başka türlü olabileceğini biz im aklımız almazdı. Fakat fena propaganda
ların, haksız i thamların halk z ihnine ne kadar işlemiş o lduğu bu vesi le 
ile göze çarpıyor. Halk Partisinin bu bakımdan efkârı umumiye nazar ın
da temiz lenmiş olması bundan sonraki muvaffakıyetlerin'de büyük bir 
rol oynıyacağı şüphesizdir. Artık Halk Partisini diktatörlük temayüı ler iy-
le leke lemeğe imkân kalmamışt ır . Milletin ruhunda bu kara gölgenin 
ka lkmış olması partimizin iktidar mevki inden düşmes i pahas ına temin 
edi lmiş olsa da biz bunu pek pahal ıya elde edi lmiş bir başarı saymayız . 
Türk vatanı dünya nazar ında bir diktatörlük rej imine boyun eğmiş bir 
halde yaşamak lekesinden kurtulsun da Halk Partisi düşsün zarar yok: 
Her şeyin üstünde Türk vatanı. 

Düşenin dostu olmaz diye eskiden ka lma bir söz vardır. Yalnız siya
set adamlar ının küçük dünyası için belki doğru olan bu müşahede derin 
bir memnuniye t ile söyleyebiliriz ki, bütün Türk Mil letine teşmil ed i lmek 
istenirse bir iftira mahiyetini alır. Türk Milleti mert ve dürüst hareket le
rin, metanet ve cesaretin meftunudur. En şiddetli isnatlar ve bühtanlar 
karş ıs ında itidalini ve vakarını muhafaza etmiş olan Halk Part isinin mil-
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let karar ına samimiyet le boyun eğmesi ve derhal muhalefet saf larında en 
büyük bir dürüst lük ruhundan i lham alarak vazife görmeğe hazır bulun
ması temiz Türk v icdanında bir sempati ve takdir yara tmaktan hali ka
lamazdı . Biz bu temayülü el ile tutabilecek bir açıklık ile görmekten bah
tiyar ve minnettar oluyoruz. İktidardaki Halk Partisi, düne kadar mevki 
inde ka l ıyormuş gibi bir fena zannın şevki ile, belki antipati celbediyor-
du. Fakat ilân ettiği rejime sadık riyakârl ıktan uzak bir Halk Partisi bir 
çok tarafsız vatandaşın derhal gönüllerini ve müzaheret ler ini kazanmış
tır. Esasen, Malatya 'daki demokrat lardan büyük bir kısmının İsmet İnö
nü lehinde oy vermek gibi bir kadirşinaslık eseri göstermeler i kalblere 
r ikkat verecek bir ruh asaletidir. Milletin ruhuna ve temayül ler ine cevap 
verecek parti iktidarı kazanacaktır . Bizim Demokrat lar la müsabakamız 
işte bu "Plateforme" üzerinde cereyan edecektir. 

Hüseyin Cahit YALÇ IN 

D.P. 'NİN GEÇİRECEĞİ İLK İMTİHANLAR (*) 

1950 seçimleri , D.P.'nin kahir bir zaferiyle neticelenmiştir . Sathi su
rette düşünenler ; milletimizin tek parti müptelâsı o lduğuna, bir tek par
tiyi y ıkıp yer ine diğer bir tek partiyi getirdiğine, mevcut bir nevi tahak
kümden milleti kurtaranların, aynı mevkie, kendi hakları olan bir miras 
ve ganimet gibi sahip çıkmaları an'anesini, bu seçimlerin de devam ettir
diğine belki de hükmedeceklerdir . Hakikat böyle o lmaktan uzaktır . Bu 
seçimlerde; Millet Partisinin temsil ettiği kin ve ihtiras cereyanını ve irti
ca meyl ini milletimizin çok şükür tamamıyle reddettiği belli o lmuştur . 
Güzel programlarını tamamıyle ihmal ederek, sırf başkalar ını kötülemek
le ve asılsız iftiralarda bu lunmak suretiyle siyasî hayatta netice a lmak is
teyenler ve Hitlerlerin yo lunda yürümek meylini gösterenler; lâyık olduk
ları dersi almışlardır. Fakat tamamıyle serbest olan bu seçim, Halk Par
tisinin inhilâl halinde o lduğunu belli etmek şöyle dursun, bunun , mem
lekette yaşayan ve istikbali olan ciddi bir siyasî kuvvet o lduğunu apaçık 
ortaya koymuştur . Hemen her vilâyette üçte bir veya daha fazla miktar
da vatandaş , gönül rızasiyle ve vicdani kanaatle reylerini C.H.P. 'nin lehi
ne kul lanmışlardır . Bunların, reyleri nisbetinde milletvekili ç ıkarmama
larının hikmetini , seçim dairelerimizin çok fena bir şekilde tertip edi lme
sinde aramak lâzımdır. Eğer seçim komisyonunun makul teklifi kabul 
edilerek, seçim daireleri bir, iki, nihayet üç milletvekili ç ıkaracak şekilde 
tanzim edilseydi her vilâyet içindeki toplu ekseriyet bu kadar hâk im te-

(*) Vatan Gazetesi: 18.5.1950-3239 
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sirler göstermez, Halk Partisinin mevcudu, ş imdikinin en az iki misl ine 
çıkardı. Hakikat şudur ki şimdiki sistem, nisbî temsil usu lünün listeleri 
hâk im kı lmak yolundaki mahzurunu tamamıyla taş ımakla beraber, bu
na mukabi l olan faydaları temin edemiyor. 

Bundan başka, seçimlerde en mühim rolü oynayan müstaki l ler , 1946 
misal ine bakarak hükümet in dürüst lük vaadine inanmamış lar ve Mil let 
Mecl is inde bir kuvvet muvazenesi hüküm sürmesi ihtiyacını şiddetle 
duymalar ına rağmen, bu müh im seçimler için reylerin dağı lması tehl ike
sinden başka bir şey düşünmek istememişler ve iktidar partisinin kendi
ne has usullerle nasıl olsa bir kuvvet temin edeceğine, buna karşı ge lmek 
üzere Demokrat Partiyi tam kuvvetle desteklemek lâzım geldiğine hük
metmişlerdir . 

Bu tahli lden maksadımız , seçimlerde beliren manzaranın; memleket 
te tenkid fikrinin ve halkın kendi mukadderat ına bizzat hâkim o lmak yo
lundaki azminin uyuştuğuna delâlet etmediğini ortaya koymaktır . Zaten 
bizzat Demokrat Partinin saflarında da; körükörüne partici l ik y apmak is
teyenler ve partileri ne yapsa hoş görmeğe ipt idadan hazır bu lunanlar 
mahduttur , demokrat lar ın çoğu, kendi parti lerine; memleket in iyil iğine 
ve terakkisine çal ışmanın bir vasıtası gözile bakmaktadır lar . Kendi 
omuzlar ına basarak iktidara çıkanların eskiden şikâyet davet eden yol
larda yürüdükler in i ve millete verdikleri vaadleri ciddiye a lmadıklar ını 
görürlerse, kendilerine karşı diğer vatandaşlardan çok evvel dâvâcı kesi
leceklerdir. 

Demokrat Partinin başında bulunanlarda böyle zaaf meyil leri sezdik 
de mi bunlar ı söylüyoruz? Hiç öyle değil... Milletin tam yard ım ve güve
niyle memlekette ilk ciddi demokrasi mücadelesini yapan ve her cihetle 
m ü k e m m e l bir vatanseverl ik ve olgunluk imtihanı geçiren siyasî kuvve
tin; idealist, kıymetl i ve vatansever vatandaşların sevk ve idaresi a l t ında 
bu lunduğuna emniyet imiz vardır. Fakat eski tecrübeler imize bakarak, 
şunu da hatır lamak zorundayız ki bundan evvelki hürr iyet mücade le le 
rini yapan fedakâr vatandaşlarda da ayni nevi meziyet ler vardı . Ne çare 
ki kendileri bir defa iktidara vardıktan sonra neler gördük? En idealist
lere ve müstağni lere birer çelme vurularak, kendileri gücendiri ldi , politi
kadan tiksindirildi ve uzaklaştırıldı. Mücadele esnasındaki hizmet lere 
karşıl ık hesap pusulaları çıkaranlar ortalığı tuttu, kudret sahipler inin et
rafını, hulûskârl ık mektebinde yüksek tahsil görmüş, kurnazlar ve dal
kavuklar çevirdi. Mücadele devrinde en iyi numara alan ve met in bir se
ciye sahibi o lduğu sanılan kimselerin de, iktidar ko l tuğunda başları dön
dü, kendi ler inden evvel o koltuklarda, oturanların hüviyet ine; hiç farkın
da o lmadan varis oldular ve kendi kerametlerine inanmağa başladı lar. 
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Demokras i ; en müstesna fertlerin bile iyi niyetine ve seciyesine bel 
bağ lamayan, kuvvetl i mürakebe sedleri meydana get irmek suretiyle yal
nız millî kıymetleri keyfi meyil lere karşı korumağa çal ışmakla da kalma
yan, mukavemet ve fakatları umumiyet le muayyen bir haddi aşamayan 
fâni insanların siyasî iffetine bekçi, seciyesine destek ve fren hizmet ini 
gören bir mübarek sistemdir. 

Tehlikeleri ipt idadan gözümüzün önünde tutarak, biz de iktidar mev
kiinin yeni mes'ullerini sıkı bir murakabe ve dürüst ve iyi niyetli bir ten-
kid projektörü alt ında tutarsak, hem millete, hem de kendi ler ine karşı 
vazi femizi gö rmüş ve bugüne kadar bünyemizi sarsan hastal ık istidatla
rını ipt idadan önlemiş oluruz. 

Memleket in nesillerdir başaramadığ ı ıslahat işi bir günde tamamla-
namaz. Halkı av lamak için derhal gösteriş mahiyet inde çığırlara at ı lmak, 
faydadan ziyade zarar yaratır. Sabırsızlık göstermemel i ve tetkik netice
sinde temkinl i adımlar atmak için yeni iktidara zaman ve fırsat vermel i
yiz. Fakat kendi ler inden derhal bir şey beklemeğe hakkımız vardır ki o da 
"ganimetler, iktidara konanlarındır" tarzındaki eski ve kötü polit ikacıl ık 
düsturuna kendilerini kapt ırmamalar ı , yâranl ık gayretini asgarî hadde 
tutmaları , "ben partide fi lândan daha eskiyim, ondan çok h izmet im var
dır. Filân mevki benim hakkımdır" diye bir hesap pusulasıy le karşı lar ına 
ç ıkanlara mevki verecek yerde, kendilerine partide bir an için bile dur
mağa lâyık o lmayan mideciler göziyle bakmalarıdır . 

Demokrat Parti yeni bir yol tutmak azminde bu lunduğuna göre, ilk 
gayreti , pol it ika sahalarını ve umumi hayatı, mideci lerin, hulûskâr lar ın, 
r iyakârların, piston aramağa ihtiyaç duyan âcizlerin ve tufeyli lerin ceve-
lân yeri hal inden kurtarmak ist ikametinde olmalıdır. 

Ahmet Emin Y A L M A N 

Seçimlerimiz dünya basınında çok geniş akisler yaptı . 

TÜRKİYE 'DE SEÇİM SANDIĞI K U L L A N M A K SURETİLE 
DEMOKRATİK İHTİLÂL V U K U A GELDİ (*) 

İNGİLİZ BASINI ASKERÎ D İKTATÖRLÜĞÜN SİYASÎ BİR DEMOKRASİ 

ŞEKL İNE İNKILÂBININ MUSL İHANE TAMAMLANDIĞ IN I YAZrYOR 

Rio De Janeiro 19 (A.A.)-(Özel) Brezilya basınında da Türkiye 'de yapı

lan genel seçimlerin neticeleri umumî bir ilgi ile takip edi lmektedir . Bu 

arada bağımsız "Journal" şöyle demektedir : 

(*) Son Posta Gazetesi: 20.5.1950 

134 



BASINDAKİ YANKILARI 

"Dört gün önce Türkiye 'de bir demokrat ik ihtilâl vukua geldi. Bir Do
ğu memleket inde yalnız seçim sandığı kul lanmak suretiyle böyle tam bir 
değişikl ik ilk defa hadis olmaktadır. 

Memleket in idaresinde Kemal Atatürk 'ün yaptığı büyük değişikl ikler-

denberi , 27 senedir iktidarda bulunan CHP üzer inde DP'nin zafer kazan-

masiy le neticelenen ve fevkalâde bir önemi haiz bu lunan bir olay husule 

gelmemişt ir . Atatürk 'ün kuvvetli bir teşkilâta ihtiyacı vardı, bunun için 

CHP'y i kurmuştu. Muhalefet in bu partiye karşı 30 yı la yak ın bir zaman-

danber i sarfettiği bütün gayretler semeresiz kalmıştı . Bu muhale fet ş im

di muvaf fak olarak, demokrat ik rejime, noksanı olan realiteyi temin et

miştir. . ." 

Y ine bağımsız bir gazete olan "Correida Manha" ise şunları yazıyor: 

"Dünya, mağlûp olan parti ile seçimleri kazanan parti aras ında en 

ufak bir ideolojik fark görmemektedir . Bunun siyasî o lmaktan z iyade psi

kolojik o lduğunu zannediyoruz. Şimdi mağlûp olan parti 27 senedir ikti

darda idi. Hükümet de misafir gibidir. Fazla kalırsa sıkar" 

BREZİLYA BASININDA Y O R U M L A R 

Buenos Aires 19 (A .A . ) - (Özel) Türkiye 'deki genel seçimleri yorumla
yan ve Arjantin'in en büyük gazetesi olan sabah gazete ler inden "La Nati-
on" şöyle diyor: 

"Türkiye 'nin iç durumunda husule gelen bu değişikl ik bu memleke 
tin açıkça ifade edilmiş olan dış polit ikasında her hangi bir değişikl ik do-
ğurmıyacakt ır . Bu memleket , herhangi bir Sovyet nüfuzuna karşı batıyı 
destek lemeye devam edecektir. Türkiye'nin coğrafî durumunu, or tadoğu-
daki nüfuzu ve tehlike anında Batı kuvvetlerine vermesi m ü m k ü n olan 
kuvvet göze al ınacak olursa, bu polit ikanın Batı dünyası için haiz o ldu
ğu ehemmiyet i bel irtmeye lüzum kalmaz. Türkiye, Av rupa kı tas ındaki 
demokrat milletlerin ilk müdafaa hattındaki en öneml i e lemanlardan bi
ridir. 

Ş imdiye kadar iktidarda bulunan CHP'nin sanayi ve ticaret sahala

r ında devletin müdahales ine taraftar olduğu ve bu yoldaki faaliyetler 

üzer inde gayet sıkı bir kontrol icra ettiği bi l inmektedir. Diğer taraftan, 

Demokra t Parti serbest teşebbüsü müdafaa eden ve Türk ekonomis in in 

geliştir i lmesi için gereken sermaye yatırımlarını cesaret lendirme gibi hu

susları ihtiva eden programı sayesinde zaferi kazanmışt ır . Bu seçimler in 

neticesi, son senelerde dünyanın her tarafında serbest teşebbüs lehinde

ki temayül o lduğunu ve hükümet müdahales inin neticelerini gayrı mü

sait bir şekilde karşıladığının, yeni bir delili olarak yorumlanabi l i r . 
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Bu seçim Türkiye 'de yapılanların en serbesti olarak kabul edilmiştir. 

Böylel ikle siyasî hürriyet ekonomik hürriyet için faydalı o lmuş olacaktır. 

FRANSIZ BASININDA 

Paris 19 (A.A.) - (Özel) 

Türkiye 'deki seçimlere ait yazıs ında Franc-Tireur gazetesi şu mütalâ
ada bulunmaktadır . 

"Halk part isinin hemen hemen hayatına mal olan son seçimler hiç 
şüphesiz memlekete değişiklik istendiğini söylemek fırsatını vermişt ir . " 

İNGİLİZ DERGİSİNE GÖRE 

Londra 19 (A.A.) - Özel: 

Haftalık İngiliz dergileri de Türkiye 'deki genel seçimlerin neticelerini 
mevzuubahis etmekte ve yorumlamaktadır . Bu neticenin "Askerî dikta
tör lüğün siyasî bir demokrasi şekline tedrici ve musl ihane bir şekilde in
kı labını tamamladığ ın ın" bir ifadesi olarak kabul eden bu dergi lerden sağ 
cenaha mensup Spectator şu fikirdedir: 

"Türkiye 'de ilk defa yapı lan tam mânasiyle serbest seçimler in böyle 
bir esaslı değişikl iğe sebebiyet vermiş olması belki teessüfe şayan bir şey
dir. 

CHP seçimlerin cereyanına tesir etmek gibi bir harekete g i r işmekten 
kendini zaptettiği için takdir edilebilir. Şimdi D.P.'ye düşen şey, kazandı
ğı zaferden faydalanırken ayni temkini göstermedir . " 

LE MONDE 'UN MÜTALÂASI 

Paris 19 (A.A.) - Özel: 

Öğ leden sonraları yayınlanan ve büyük bir nüfuza sahip olan Le 
Monde gazetesi Türkiye 'deki genel seçimler hakkında baş yaz ıs ında şöy
le demektedir : 

"14 Mayıs günü Türkiye Cumhuriyet in in tarihinde muhakkak en mü

him tarihlerden biri olarak sayılacaktır. Bu tarih, Demokras in in bu 

memleket te ilk tatbikatına ve en büyük muvaffakiyet ine şahit o lmuştur . 

Uzun bir müddet ten beri iktidarda bulunan C.H.P. 'nin seçimleri m ü k e m 

mel bir şekilde tertiplemiş olduğu ve bunlara tam mânasiy le tarafsız bir 

mahiyet vermiş olduğu kabul edilmelidir. 

Bu net icede fevkalâde büyük ehemmiyet i hâiz olan vak ıa ise şudur: 
Ş imdiye kadar hiç bir zaman ciddi olarak fikrini beyana davet ed i lmemiş 
olan bir mil lete siyasî v icdanın (şuurun) bel irmiş olmasıdır . " 
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Y U N A N GAZETELERİNDE 

At ina 19 (A.A.) - At ina Ajansı bildiriyor: Gazeteler Türk seçimler inin 
neticeler ine büyük bir yer ayırmışlardır. 16-17 mayısta seçim neticeleri
nin anlaşı lması üzerine çıkan ilk yorumlar şunlardır: 

"Vrasyni " gazetesi bu konuda şunları yazmakta idi: "Türk seçimler i 

komşu ve dost memleket in siyasetinde yeni bir devir açmaktadır . Türk -

Yunan dost luğuna imanı olan Yunan milleti, ş imdiye kadar iki memleke t 

arasındaki bağların daha sıklaşmasına engel olan şeyleri yeni devlet 

adamlar ın ın ortadan kaldıracaklarını ümit etmektedir . " 

Ethnos gazetesi şöyle demektedir : 

"Türk seçimlerinin neticeleri Kemal Atatürk 'ün inkılâbiyle mukayese 
edi lebi lecek önemdedir . İlk defadır ki Türk milleti arzusunu serbestçe iz
har ediyor. Seçimler Halk partisi idaresinin sona erdiğini göstermektedir . 
Demokra t partinin beklenmiyen başarısı demokras in in parlak bir zaferi 
olarak karş ı lanmaya değer. Yunan milleti bundan çok memnundur . Zira 
vuku bulan değişikliğin Türk-Yunan münasebet ler ine mesut bir tesiri 
olacaktır . " 

Gazete yaz ıs ında bundan sonra Nihat Reşat Belger ' in İstanbul 'da Ati

na Ajansı muhabir ine verdiği mülakattan bahsederek Demokrat part inin 

Türk-Yunan dost luğunu her iki memleket halkı aras ında bir şuur muva

cehesine yükse l tmeğe çalışacağını bel irtmektedir. 

BAYAR NİÇİN PARTİ BAŞKANI KALMALIDIR? (*) 

14 Mayıs 1950 tarihinin millî kararı, bu milleti hakiki istiklâline ulaş
tırmıştır. Bu sebeble; hiç bir mübalâğaya sapmış o lmadan iddia edebil i
riz ki, bugünler , ilk meşrutiyet inkı lâbından da büyük bir ehemmiye t ta
ş ımaktadır . Çünkü meşrutiyet inkılâbını yapmış olan İttihad ve Terakki 
Cemiyet i ; yürütmek istediği dâvada, sadece bir takım millî kahramanla
ra dayanmakta idi. 

Nitekim, bunun böyle oluşu, 31 Mart hâdisesile kendini açığa vurdu. 

Şayet o zaman ve ondan sonra İttihad ve Terakkinin arkas ında mil let in 

çoğunluğu mevki almış bulunsa idi; ne 31 Mart gibi irticaî ve geri bir dep

r enme vuku bulur; ne de birinci cihan harbinin kayıbı; o zamank i iktidar 

partisi bu milletin arasında hasıl olan boşluğa benzer bir boş luk husule 

getirirdi. 

(*) Son Posta Gazetesi: 20.5.1950-5637+1478 
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14 Mayıs 1950 seçimlerinin meydana getirdiği net icenin tam bir su

rette mil let iradesini ifade etmesi; her iki devir aras ında işte böyle bir fark 

meydana getirmektedir. 

Şimdi, bu şartlar içinde; ideolojik ist ikametini şaşırmış bir ikt idardan 

milletin arzusu ile bu vazife ve emaneti teslim a lma mevki inde bu lunan 

Demokra t Partinin ifa etmesi lazım gelen başl ıca müh im vazife; yalnız 

mil letin acil bir takım ihtiyaçlarına en kısa bir zamanda cevap ve rmek ol

makla beraber, bunu yapabi lmek için, derhal esas teşkilât kanunu gere

ğince, bir takım idarî ve siyasî devlet unsurlarını da meydana get i rmek 

gibi nazik ve müh im hizmetlerdir. Bu hizmetlerin baş ında da, Devlet Baş

kanının seçimi meselesi geliyor. 

Zamanın şartları içinde bu meselenin halli ise ayrı ve husus î bir 

ehemmiye t taşımaktadır. 

Çünkü bu mevkie; tarih boyunca nadir kaydedi lmiş bir elastikiyet ve 

görüş isabeti ile partilerini idare etmiş insanlar arasında mümtaz bir 

mevki kazanan Celâl Bayar da birçok kimseler in muhabbet l i kalbler inin 

namzedidir . Meselenin hususiyet ve ehemmiyet i de bi lhassa, bundan te

vellüt ediyor. 

D.P. 'nin teşekkülü ve bugünkü başarıl ı mevkie gelmesi ; bir bak ıma 
Hubbu Al i 'den olmayıp Buğzu Muaviye 'den ileri geldiği söylenebi l irse de, 
mil letin çoğunluğunda CHP iktidarına karşı gösteri len bu "buğzu" en ob
jekt i f ve efendice ifade etmekte bu partinin ve onun başkanın ın hesabı 
bile imkânsız bir hizmet payı bulunduğu şüphe götürmez. 

Ş imdi bahis mevzuu olan şey, memlekete bu azim hizmeti ifa eden bir 
part inin başkanı olan Celâl Bayar; devlet ricali gibi münhas ı ran temsil i 
bir mevki in sinir gevşeten rehaveti içinde mi harcanmal ıd ır? Yoksa; bir
çok cereyan ve meyil lerin zaman zaman kasırgalaşabi len parti potasında, 
tecanüs ve terkibe olan şiddetli ihtiyaçtan dolayı; ş imdiye kadar bu gibi 
operasyonlar ın yüksek bir üstadı o lduğunu bir çok delillerle ispat eden 
Celâl Bayar; bugün için kendisine en yakışan; millete en yumuşak görü
nen ve partisine de en lüzumlu bulunan başkanlığı mı muhafaza etmelidir? 

Ben, şahsen, bütün bu esbabı mucibeden dolayı, Celâl Bayar' ı , 

DP. 'nin eşi bu lunmaz riyasetini muhafaza etmesine taraftarım ve mil le

tin çoğun luğunun da buna taraftar o lduğunu; bazı aksi iddialara rağmen 

ifade edebi l ir im. 

Celâl Bayar, Partisinin başında kalırsa; bir bak ıma eski İtt ihad ve Te

rakki zaman ında olduğu gibi bir takım "Occulte" yani gizli ve karanl ık 

yo l lardan hükümet işlerine müdahale lere imkân veri lebi l irmiş. 
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Hizmetler i ve meziyetleri bakımından devlet r iyaset ine bugün D.P. ik
tidarı içinde en liyakatli insan olan Celâl Bayar' ın parti başkanl ığ ından 
ayrı lması ve devlet siyaseti mevki ine geçmesi de, bundan dolayı lüzumlu 
imiş. 

Hayır efendim, bu yanl ış bir görüştür. D.P. par lâmento grubu bu ba

histe ne karar verir? Ş imdiden takdir edemem. Fakat bugünden şuna 

iman ım kadar inanıyorum ki; yar ın şayet bu partinin Devlet Başkanl ığ ı 

meseles i hakkında vereceği karar Celâl Bayar' ı bu mevkie sevkederse ; 

DP'li ler, Sayın Bayar hakkında bir defa daha derin muhabbe t ve saygıla

rını ifade etmiş olurlar; a m m a bana göre, parti lerine hizmet etmiş ola

mazlar . 

Zira kabul ve takdir etmek lâzımdır ki; bugünkü seçim çoğunluğunu 

kazanan Demokrat Parti 'yi bu muvaffakiyete bir takım müspet iktidar 

muvaffakiyet ler i ulaştırmamıştır. Onun azametl i başar ıs ında âmil o larak 

gösteri lebi lecek başl ıca unsur; C.H.P. iktidarının hiç bir ileri hareket ya

pamayacak mertebede bir öngörmezl ik; bir miyopiye müpte lâ o lmasıdır . 

DP. için bundan sonra, böyle bir fırsattan doğan bu zafere ist ihkak kes-

be tmek lâzım geliyor. Bu ise, Celâl Bayar' ın DP'nin baş ında kalmasi le te

min olunabil ir . Aksi türlü hareket etmek müflis C.H.P. ikt idarının tertip 

tuzağına daha ş imdiden düşmek demek olur ki sayın Demokrat Parti l i le

ri, böyle bir hata irt ikâbından, acizane, tahzîr e tmek isterim. 

Sel im Ragıp E M E Ç 

İNKILÂBIN EN M Ü H İ M MERHALES İ (*) 

Demokrat Parti artık işbaşındadır. Vazife de, mes'ul iyet de onundur . 
Elbette memleket i ş imdiye kadar o landan daha iyi bir şekilde idare e tmek 
ve vatandaşlar ın huzur ve sükûnunu sağlamak için en kısa bir z aman 
iç inde plânlı ve programlı çal ışmalarına başlayacak ve bunun hayırl ı ne
ticeleri yavaş yavaş her sahada hissedilecektir. 

Demokrat Parti büyük vaitler değil, büyük icraat partisidir. Fakat bu

gün için her şeyden daha müh immi bütün vatandaşlar ın evve lemirde, 

huzur ve sükûn içinde işlerine güçlerine devam etmeleri ve her türlü hu

zursuz luğun derhal ortadan kalkmasıdır. İşte Demokrat Parti daha he

nüz fiilen işe baş lamadan evvel bir beyanname ile bu m ü h i m noktayı 

halk efkârının gözü önüne sermiştir. 

(*) Zafer Gazetesi: 20.5.1950-384 
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Halkımız seçimlerde nasıl bir şuurla ve büyük bir vekar la hareket et
mişse idare mes'uliyetini ele alanlardan da aynı şekilde bir ça l ışma tarzı 
görecektir. Bunun tam Türkçesi , bugünkü iktidar, mil lete lâyık bir ikti
dar olacaktır. 

İktidar değişikliği yüzünden, idare mekanizmas ında büyük değişik
likler yapı lacağı hakkında kasten çıkarılan şayiaların hiç bir asıl ve esa
sa dayanmadığ ın ı söylemek vazifemizdir. Demokrat Parti beyannames in i 
dikkatle okuyanlar, zaten bunu biz söylemesek de kendi l ik ler inden bu
lup çıkarabil ir ler. Beyannamedeki Partimiz iktidar değ işmesinin vatan
daşlar aras ında hiç bir suretle huzursuzluk sebebi teşkil e tmemes ine bü
yük bir dikkat arz etmektedir, sözünü başka nasıl izah edebil irsiniz. Bu 
demekt ir ki, hiç bir vatandaş, muhal i f partiye mensup o lduğu veya ona 
temayül gösterdiği için işinden gücünden ayr ı lmayacak yahut da kendi
si bir köşede ikamete memur bırakı lmayacaktır. Siyasî kanaat başka, iş 
kabil iyeti y ine başkadır. Bir kimse, çalıştığı sahada hem kendis ine hem 
de memleke te nafi oluyorsa, siyasî kanaatlerini bu lunduğu iş üzer ine te
sir et t i rmiyorsa ondan da ima faydalanmak biz im başl ıca vazi femiz olma
lıdır. Memleket bu gibi insanların hizmetlerine her sahada muhtaçt ır . 
Bizde öyle teknisyenler, memurlar , idareciler, il im ve fen adamlar ı bol bol 
harcanacak derecede çok değildir. Kaldı ki, çok olsa dahi, da ima halkın 
ve n izamın müdafil iğini yapan ve bunları memleket te tesis e tmek için iş
baş ına gelen Demokrat Parti, elbette ki, herkesin siyasî kanaat ler ine, 
haklar ına hürmet etmesini bilecek, ve buna aykırı olan her hareket i bü
tün gayretiyle önlemeye çalışacaktır. 

Aksini nasıl düşünmek kabildir ki, bütün bunları va tandaşa Anaya
sa ve insan hakları sağlamıştır. Anayasa tam tatbik edildiği z aman zaten 
Demokrat Parti 'nin bu yönden ideali tam tahakkuk etmiş olacaktır. 

Hür topraklar üzerinde, hür vatandaşlar olarak rahatça nefes alaca
ğız. Bütün millet, elbirliği ile bu vatanı kalkındırmaya, hepimiz i daha 
mes 'ut günlere ulaşt ırmağa çalışacağız. Bir muhal i f parti l inin dahi gönül 
huzuru, ve yar ına olan it imadı vatandaşlar arasındaki millî birliği daha 
da kuvvetlendirecektir . 

Demokrat Parti bir düşmanl ık partisi, bir kin partisi değildir. Demok
rat Parti bir huzur ve sükûn partisi, bir çal ışma partisidir. Bütün gayret
lerimiz müşterek vatanımızın daha da yükse lmes ine matuftur. Elbette ki, 
Demokra t Parti seçimlerde kazandı diye sevincimiz büyüktür ; fakat her
kes şuna emin olmalıdır ki, iktidarı kaybeden partiye hıncımız veya kini
miz yoktur. Programımız, int ikam değil, sadece memleke t refahıdır, 
memleke t huzurudur. İlk günlerde neşenin ve sevincin bazı taşkın teza-

140 



BASINDAKİ YANKILARI 

hürleri görülebilir. Fakat çok kısa bir zaman içinde memleket in huzura 
ve sükûna kavuşmasını di lemek ve buna çal ışmak hepimiz için bir vatan 
borcu olmalıdır. Siyasî temayülünü bulunduğu işe kar ışt ı rmayan insan
lar olarak, vazifelerimizi başarmaya çalışacağız, mil let b izden bunu bek
liyor. 

Ahbap kayırma, yârân kayırma gibi bir bid'at elbette ki b izden uzak 
kalacaktır. İşte bu yukar ıdan beri saydığımız prensiplere dikkatle ve has
sasiyetle riayet ederek memlekette şimdiye kadar devam edegelen i t imat 
buhranın ı önlemiş olacağız. Reyini atarken kapalı hücrede v icdaniy le 
başbaşa kalan vatandaş, umumi hayatın her sahas ında da işiyle ve gü
cüyle başbaşa kalacak ve siyasî kanaatini işine aksett irmediği müdde tçe 
her türlü endişe ondan uzak bulunacaktır . Demokrat Parti b eyanname
sinden biz im anladığımız mânâ budur. İşte bunun içindir ki, her vatan
daş, ister şu ve ister bu siyasî fikirde olsun, da ima kendisini kanunlar ın 
mut lak teminatı alt ında hissedecektir. Bu, kanaat imizce demokras i inkı
lâbının en müh im merhalesidir. Vatandaşlar arasında dost luk işte böyle 
kuru lmuş olacak ve milli birlik de böylece tam kadrosunu alacaktır. 

Gayret bizden, tevfik Allah'tan... 

Mümtaz Faik FEN İK 

DEĞİŞEN NÖBET (*) 

Son seçimlerde, 27 seneden beri iktidar mevki ini muha faza eden 
C.H.P. nihayet nöbetini Demokrat lara terketti. Biz bu değişikliği, bir as
kerin hudut boyunda nöbetini başka bir arkadaşına devrediş ine benzet i 
yoruz. Demokrat olal ım. Halk Partisine mensup olal ım, bunda ne aşırı 
bir sevinç ve de fazla bir yeise kapı lmamalıyız. Gidenler de bu memleke 
tin çocukları idiler. Gelenler de yine bu vatanın evlâtlarıdır. Bizce, orta
da değişen bir zihniyet farkıdır. C.H.P. 27 seneden beri idare ettiği bu 
memleket i ve halkını maalesef tanıyamadı. Babadan ka lma bir çiftlik gi
bi idare etmekte ısrar etti. Hiç bir zaman halkın reyine ve mütalâas ına, 
isteklerine müracaat etmedi. Hele matbuat ın ağzına öyle bir kilit taktı ki, 
onun senelerce şahsiyetsiz ve âtıl kalmasına sebep oldu. 

Ş imdi çok güzel vaitlerle mevkiî iktidara gelen Demokrat Part inin ic

raat ına şahit olacağız. Öyle ümit ediyoruz ki yeni iktidar partisi, g iden 

part inin hatalarına düşmeyecek ve ötekinde bu lduğumuz kusurlar ı tek-

(*) Hürriyet Gazetesi: 21 Mayıs 1950-743 
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(*) Zafer Gazetesi: 21.5.1950-383 
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rar lamayacakt ır . Biz, iktidara yeni gelenleri saygı ile se lâmlarken giden
leri de ümitsiz görmek istemiyoruz. Onlar da yeni bir vazife a lmış bulu
nuyorlar. Bu vazife tenkit ve murakabedir . Makul tenkit ve murakaben in 
bu memleket için artık bir gıda o lduğunu ve onsuz yaş ıyamayacağ ın ı bil
meliyiz; o kadar bilmeliyiz ki Demokrat lar ı iktidar mevki ine get iren kuv
vet in biraz da bu o lduğunu hiç unutmamal ıy ız . 

Yeni iktidarın taze ve demokrat mümessi l ler i ; Siz doğru yo lda yürü
dükçe biz da ima yanınızda bulunacağız ve sizlere biraz da eserimiz gö
züyle bakacağız . 

Sedat S İMAVİ 

D E M O K R A T PARTİYİ TENKİT V E M U R A K A B A (*) 

Diyorlar ki, Büyük Millet Mecl isinde muhalefet i temsil e tmek için lü
zumu kadar e leman yoktur. Bu vaziyette murakaba vazifesi hakikaten 
zor olacaktır. Eğer Demokrat Parti biraz daha gayret gösterseydi , aşağı 
yukar ı , Mecl iste tek parti vaziyet inde kalacaktı. Hoş bugünkü durum da 
tek part iden farksızdır. Halk Partisi muhalefet olarak nasıl çal ışacaktır ve 
bu vaziyette ne netice elde edecektir?.. . 

Bu şeki lde düşünenlere cevap verel im: Geçen defa Demokrat Parti 
Büyük Millet Meclisine bugün Halk Partisinin elde ettiği rakamla girmiş
ti. Sonradan bu miktar daha da azalmış o lmasına rağmen dahi muraka
ba vazifesini, tenkit vazifesini hakkiyle başardı. Hatta o kadar ki elde et
tiği bir çok müh im muvaffakiyetlerle Halk Partisini kökünden bile sarsıp 
nihayet 14 Mayıs 'ta yere devirdi. Bu az bir iş midir? Hangi kontrol hangi 
murakaba bunun kadar muvaffak neticeler alabil ir? 

Ant idemokrat ik kanunlar ın birer birer kaldırı lmasını, hür esaslar da
hil inde seçim yapı lması için yeni bir kanun kabul edi lmesini, Demokrat 
Partinin başarıs ından başka neye hamledebil irsiniz?.. . 

Demokrat Parti yapıcı ve sistemli bir muhalefet le bugün büyük bir 
demokras i inkılâbı başarmıştır . Ve nitekim geçen Mecliste küçük bir aka-
liyetle temsil edilmesi hiç de menfi bir rol oynamamışt ı r . Eğer bugün 
akall iyette olan Halkçılar da murakaba ve tenkit vazifesini Demokrat lar 
kadar mükemme l ifa ederlerse bundan ancak memleket lehine büyük 
faydalar umulur . Siyasette galebe adedin değil, çal ışmanın ve mant ığ ın
dır. Demokra t Parti bu sayede muvaffak olmuştur. Onlar da demokrat lar 
gibi çal ışsınlar onlar da didinsinler ve memlekete nafi o lmaya baksınlar ! 
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Bir mese le daha vardır ki onu bi lhassa kaydetmek isteriz: Hepimiz bi
l iyoruz ki, Meclise gidebi lmek, halkın reyini kazanmaya bağlıdır. Eğer 
millet, Demokrat Partiyi tercih edip, Halk Partisini red eylediyse bunun 
için filân tarafa veyahut falan tarafa bir kabahat yük lemek m ü m k ü n ola
bilir mi? Demek Halk Partisi yapıcı bir siyaset tatbik etmek için ekser iyet 
kazanmak için bir ekseriyet kazanmak şöyle dursun, tenkit hakkını kul
l anmaya yeter derecede bir akall iyet temin etmek imkânlar ından da 
m a h r u m bu lunmakta ve millet ona tenkit vazifesini dahi lâyık görme
mektedir . Seçmenler kararını verdikten sonra bunun için artık k imseyi 
muahaza etmek m ü m k ü n olabilir mi? Bütün bu mülâhaza lara rağmen 
başka bir meseleyi daha teşrih etmek mecburiyet indeyiz: 

Bugün muhalefet, hiç de tenkit vazifesini yapmak için lâz ım gelen ele
mandan mahrum sayı lamaz. İşte Malatya Milletvekili İsmet İnönü vardır; 
işte Hasan Saka, İncedayı, Hüseyin Cahit Yalçın, Fer idun Fikri Düşün
sel vardır; bu zevat Meclise devam ederler, söz alırlar ve hakiki tenkit va
zifelerini yaparlarsa, bundan memleket ancak fayda görür. 

Peki, Mecl ise gelmezlerse, bu vazifelerden kaçınırlarsa; d iyeceksiniz? 

O zaman da tenkit vazifesini, kontrol vazifesini bu büyük Türk mil le
ti yapacakt ır . Çünkü Demokrat milletvekilleri millete da ima hesap ver
mek mecburiyet indedir ler. Artık Halk Partisinin lâf ve vaid devri geçmiş , 
iş zamanı gelmiştir. Millet, seçimde kendisine düşen vazifeyi yapmışt ı r ; 
ş imdi vazife vekil lerindedir. 

Dün İzmir 'den gelen Demokrat Partili milletvekilleri bize, mil let in 
kontrolü daha ş imdiden yapmaya başladığına dair dikkate değer haber
ler verdiler, İzmir milletvekillerini yol boyunca büyük tezahürler le uğur
layan halk, kendilerine kalabalık arasından gösterdikleri levhalarla şu 
şeki lde ihtar yapmışlardır : 

C.H.P. 'nin akibetini unutma! 

Bize hesap vermek mecburiyet indesin! 

Bunlar hakikaten çok derin mânası olan sözlerdir. Demek bu millet 
artık veki l ler inden hizmet beklemektedir . Bunun için Demokrat lar ın ha
kiki tenkitçisi ve kontrolü Büyük Millet Mecl isindeki Halk Partisi millet-
vekil leri le beraber 19 milyon vatandaştır. İşte biz bütün gözlerin her an 
üzer imize mütevecc ih o lduğunu, milletin bütün hareket ler imizi çok ya
k ından takip ettiğini bilerek çalışacağız. Çünkü bugün bizi büyük sevgi 
tezahürleriyle karşı layan, bize karşı her türlü it imadı bes leyen bu millet 
yar ın umduğunu bulamazsa bir kapalı hücre içinde bir oyla bizi de ala
şağı etmesini pekâlâ başarır. Dâva bizim alaşağı ed i lmemizde de değildir; 
asıl acıklı taraf milletin hüsrana uğramasındadır . 
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Bunun ağır vebalini bilerek çalışmaya, hem de geceyi gündüze kata
rak, ist irahatimizden fedakârlık ederek, şuurla, bilgi ile ve dikkat le çalış
maya mecburuz ; bunu yapacağız, bu sayede millet de saadete ve refaha 
kavuşacak, biz de vazifesini başarmış insanların v icdan huzurunu içi
mizde duyarak tekrar seçmenler in karşısına çıkacağız. 

Hiç bir zaman unutmayal ım ki en büyük muhalefet bize lehte oy ver

miş olan milletimizdir. 

Mümtaz Faik FENİK 

HARİÇTEKİ MİLLİ İTİBARIMIZ B İRDENBİRE YÜKSELDİ (*) 

SEÇİMLERİMİZE DAİR HARİCE GİDEN RESMÎ R A P O R L A R D A 

NELER YAZILI? 

Bilhassa seçimden evvelki üç günlük huzur lu devir, her demokrat 
memleket tarafından kabule lâyık bir yenil ik diye telâkki ediliyor. 

Ankara 21 (Hava postasıyle) - Hür garp memleket ler in in memleket i 

mizde bu lunan sefaret heyetlerinin seçimlerimize dair memleket ler ine 

gönderdikler i raporlarda şu müşterek noktalar bu lunduğunu duydum: 

Türkiye seçimleri , ideal bir seçimin; reyde gizlilik, tasnifte açıklık, baskı

dan azadelik, vicdanî huzur, mekanizmada itina ve int izam kabi l inden 

olan vasıf larının hepsini taşımaktadır. Bundan başka Türkler, seç imden 

üç gün evvel politika mücadeles inin tamamıyle durmasını , bu zaman 

zarf ında polit ika sarhoşluğunun yat ışmasını ve herkesin v icdaniy le baş-

başa kalmasını temin edecek bir çığır açmışlardır ki mücade le sarhoşlu

ğu içinde sandık başına gidi lmemesini sağ lama bağlayan bu tedbir, de

mokras i tatbikatı bakımından çok güzel bir gel işmedir, her meden î m e m 

leket taraf ından kabul edi lmeğe lâyıktır. 

Hür fikirlere hararetle bağlı, dünya görmüş bir ecnebi d ip lomat ı bana 

demişt ir ki: 

" - 14 Mayıs seçimleri, en ileri ve en eski demokrasi ler dahil o lduğu 

halde, bugüne tadar şahidi o lduğum seçimlerin en ciddisi, en muntaza-

mı ve en mükemmel id i r . Türk seçmenin, vatanî vazifesini yer ine getir

mekte şuur anlayış ve şevkine hayran kaldım. Türk vatandaşı , güya asır

lardır rey pusulasını kul lanmağa alışmış gibi, bununla neler yapı lacağı

nı pek iyi biliyor. Bundan sonra Türkiye 'de iş baş ına gelecekler bunu he-

(*) Vatan Gazetesi: 22.5.1950-3233 
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saba katmağa mecbur olacaklardır. Bi lhassa ifrat, kin ve gerilik meyi l le

rine radyo vasıtasıyle de hudutsuz propaganda imkânlar ı veri ldiği halde, 

Türk mil let inin sözbirliği etmiş gibi bu cereyanları reddetmesi , geçiri len 

imt ihanın en fazla hayranlık uyandıran tarafıdır. Nikaplı pol is hükümet 

ler inden biri sayılan Türkiye, bir tek sıçrayışla demokrat mil let lerin ara

s ına kat ı lmakla kalmamıştır , bunlar ın ön safında şerefli bir yer almışt ır . " 

Millî it ibarımızın Abdülhamit devrinde, Balkan Harbi günler inde, bi
rinci harbi takibeden meşum ve elîm bozgunluk anlar ında sıf ırdan aşağı 
düştüğünü hatırlayanların ve bunun ıstırabını ruhlar ında hâlâ duyanla
rın, hangi partiye mensup olurlarsa olsunlar, bugünkü yüksek itibar 
manzaras ı karşıs ında göğüslerinin iftiharla kabarmamas ı imkânsızdır . 

Ecnebi muhitleriyle temas neticesinde bende kalan intiba şudur: Bir 
memleke t tasavvur ediniz ki orada çok zengin altın, platin, u ranyum ma
denleri ve petrol kaynakları bulunduğu aynı anda birdenbire keşfedi lmiş 
olsun.. . Böyle bir memleket in malî itibarı nasıl b irdenbire fırlarsa, Türk 
mil let inin ahenkli ve umumî bir şekilde tam bir siyasî rüşde ve o lgunlu
ğa ve şuurlu bir mesul iyet hissine sahip bu lunduğunun anlaş ı lması da 
siyasî iktisadi ve malî mânasıy le Türkiye'nin millî itibarı üzerine öyle bir 
tesir yapmışt ır . Dünya basınının bir ağızdan ifade ettiği hayranl ık da bu
nu ortaya koymaktadır . 

Kazandığ ımız itibar, kuru bir şeref, bir millî gurur mevzuu değildir. 
Bu itibar; mil let imize, şanına lâyık bir yeni istikbal kurmak için kul lanı
lacak âletlerin ve silâhların en başta gelenidir. Bu sayede memleket imize 
sermaye, teknik yard ım akacak, kendini başka yer lerde tehdit al t ında gö
ren sermaye ve ihtisas sahipleri Türkiye 'ye huzurlu bir l iman ve cazip bir 
faaliyet sahası göziyle bakmağa başlıyacaklardır. Netice olarak, yu rdun 
istihsal imkânları genişleyecek, teçhizatı kısa zamanda tamamlanacak , 
iş imkânlar ı genişleyecek, alnının teriyle çal ışmağa müheyya vatandaşla
rın geç im seviyesi, tabiî insanî ve medenî ihtiyaçların hududuna yükse 
lecek ve memleket dünya yüzünde hem kendisi, hem de bütün insanlık 
için hayırlı bir rol oynamağa imkân bulacaktır. 

Hasis ve küçük şahsî hislere kapılarak, bu it ibara el uzatanlar, âde
ta vatan haini diye telâkki edi lmeğe lâyıktırlar. Maçı kazanamıyanlar ; 
mil letin o lgunluk bayramının hazzını duymaktan kendilerini m a h r u m bı
rakır larsa ve kıskançlık ve intikam hislerine kapıl ırlarsa, memleke te ol
duğu kadar kendi nefislerine ve kendi parti lerine de fenalık etmiş olur
lar. Zafer sarhoşluğuna kendilerini kaptıranlara ve siyasî maçı kazana-
mıyan vatandaşlara hor gözle bakanlara gelince, bunlar da hem memle 
kete ve parti lerine fenalık ederler, hem de milletin asalet duygular ına bi-
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gane olduklarını ve hükümler i beliren olgun millî i radenin mânas ın ı an
lamadıklar ını açığa vurarak bizzat küçük düşerler. Türk asaleti ve mert
liği; herhangi bir mücadeleden galip ç ıkmayanlar ın hislerini rencide et
meğe mânidir . Millî seciyemizin en kuvvetli ve hassas taraf lar ından biri 
bu mertl ik ve âlicenaplıktır. Bi lhassa ki geçiri len mücade lede gal ip ve 
mağ lûp yoktur. Ancak milletçe kazanı lmış bir zafer vardır ve bunda Halk 
partisi l iderlerinin şeref hissesi de büyüktür. Bütün bunları kavramıyan 
kimseler, millet nazarında büyümezler , küçülürler. Kendi ihtiraslarının 
kurbanı mevki ine düşerler. 

Hakikat şudur ki Demokrat Parti, bütün milletle beraber, muayyen 
bir hedefe varmıştır . Artık dün başarı vasıtası diye kullanı lan usul ve va
sıtaların mânas ı ve lüzumu kalmamıştır . Demokrat Partinin bütün mil
lete verdiği seçim teminatının en başta gelen noktalar ından biri, bir (dev
ri sabık) yaratı lmıyacağıdır. Halledi lmiş olan bu dâvayı şahsî garez veya 
iştihar hisleriyle körüklemeğe çalışanlar, kendi parti lerine ait tesanüt ba
k ımından da, istikbale ait ihtiyaçları idrâk bak ımından da çok berbat bir 
imt ihan geçirmiş olurlar. 

Polit ika ihtiraslarını ve şahsi ihtirasları şimdilik rafa koyup memleke
tin müsbe t ka lk ınma işlerine elbirliğiyle sarı lmak lâzımdır. İğne leme fır
satları ar ıyacak yerde bu mücadeleye tam bir hulûsla iştirak eden mu
halifler, pol it ika ölçülenle fedakârlık etmek şöyle dursun, ist ikbale ait ba
şarı larının zeminini hazır lamak ve milletin güven ve sevgisini kazanmak 
bak ımından kendi lehlerine çal ışmış olurlar. 

Ahmet Emin Y A L M A N 

GİDECEKLERLE HASBIHAL (*) 
Sayın Baylar, 

Türk efkârı umumiyes i size notunu verdi. Yak ında karnenizdeki bo

zuk notlarla evlerinize döneceksiniz. Zannediyoruz ki, 27 senel ik salta

nattan sonra bu dönüş sizler için biraz acı olacaktır. Ve sizi bir nefis mu

hakemes ine davet edecektir. Gelin isterseniz bu nefis muhakemes in i siz

lerle beraber yapal ım: her şeyden sarfınazar en büyük hatanız paçavra 

ismi verdiğiniz şu matbuata karşı oldu. Zannett iniz ki, bu matbuat , ef

kârı umumiyey i temsil e tmekten âciz insanların el inde birer oyuncaktır , 

yazdıklar ımız ın, söylediklerimizin samimiyet ine inanmadınız ve her şikâ

yet imiz in arkasında bir maksat aradınız. O derece ki, kabinenizdeki liya-

(*) Hürriyet Gazetesi: 23.5.1950-745 
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katsız insanları işaret ettiğimiz zaman, resmî organlarınızla, onlar ın bize 
çatmalar ına göz yumdunuz . Hele Şemsett in Günaltay hükümet in in kuv
vet lenmesi için bir kaç Bakanı feda etmesini tavsiye ett iğimiz z aman 
" H ü r r i y e f i n Yahudi sermayesiyle çıkan bir gazete o lduğunu iddiaya ka
dar vardınız. 

İkinci hatanız hükümetler i değersiz ellere tevdi etmeniz oldu. Gözü
nüzü yumunuz ve bugüne kadar gelip geçen Cumhur iye t hükümet ler in i 
düşününüz . Derhal anlıyacaksınız ki, bunların hiç biri, el lerine değil mü
nevver Türk milleti, bir koyun sürüsü bile tevdi edi lemiyecek kadar ikti
darsızdırlar. 

Olan oldu hatalarınız yüzünden iktidarı kaybettiniz. Umarız ki sizleri 
sınıfta bırakan bu hâdise, gelecek imtihanda yine sizleri hazırlıklı bulsun. 

Hürr iyet 

YENİ BİR DEVİR, YENİ BİR R U H (*) 

Ankara 22 - Sel im Ragıp Emeç yazıyor: 

Ziyadesiyle yersiz ve bir o kadar sırasız kul lanı lmış o lmas ından dola
yı okuyucuyu lakayt bırakan terimlerden biri de; günlük hayat ın bir çok 
normal hâdisesine eklenmiş olan "tarihî" sıfatıdır. 

Fakat bugün için bu sıfat, hâdiselerin arzettikleri büyük ehemmiye t 
karş ıs ında âdeta kısır manal ı bir ifade vasıtası gibi görünüyor . Çünkü 
iç inde yaşadığımız vukuat, o derece engin mahiyetl idir. Düşününüz bir 
kere: 

Millî mücadeley i takip eden uzun yılların devamı müddet ince ilâhi va
hiy bekler gibi herşeyini bu yukarı lardan uman ve bu ümidin getirebi le
ceği meçhul lere intizar eden millet artık herşeyini ancak ve yalnız kendi
s inden beklemesi lâzım geleceğini, şimdi görmüş ve buna inanmışt ır . 

Sokakta rastladığınız şoför vatandaş memnundur : 

Zira kendisini lüzumsuz ve haksız olarak tazip eden bir otor i teden 
kurtulmuştur . Böyle bir heyulanın bertaraf o lmasına rağmen başkent in 
seyrüsefer işlerinde hiç bir intizamsızlık yoktur. Hattâ, aks ine olarak; 
kendi isteklerine kavuşmuş olmanın zevkine varan hür cemiyet insanla
rı gibi, Ankaral ı lar eskisinden çok daha sakin bir vakar içindedirler. Baş
kent gibi CHP's inin merkez kalelerinden birinin D.P. 'nin el ine geçmesi , 
hiçbir lüzumsuz taşkınlığa sebep olmuyor. 

(*) Son Posta Gazetesi: 23.5.1950-5637-1481 
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Denilebil ir ki Ankara Demokratlar ı ; milletçe kazandıklar ı siyasî zafe

rin büyük neşesini sükûnetle murakabeye varmışlardır . 

Geçen cumartes i günü Büyük Millet Mecl is inde geç vakit lere kadar 

devam eden D.P. Grup toplantısının sonunu sabırla bekl iyenler ve pazar 

günü Atatürk 'ün muvakkat kabrini Bayar' la beraber ziyarete g iden D.P. 

mil letvekil leri g rubuna kendi istekleriyle katı lan ve en ufak bir huzursuz

luğa sebep o lmıyan saygı değer halkımızda siyasî o lgunluğun bütün ke-

malâtı seziliyor. 

Nitekim bugün, Büyük Millet Mecl isinde seçimi yapı lacak olan Devlet 

başkanı intihabının neticelerinden dakikası dakikasına haberdar o lmak 

ist iyenlerden büyük bir kütle, günün ilk saatler inden it ibaren mecl is bi

nasının etrafında kenetler hal inde saf tutmuştur. Fakat en ufak bir gü

rültüye sebep olduğu yok. Sanki binlerce insan tek bir nefes hal inde bir

leşmiş. 

Zaman zaman meydanın sükûnetini ihlâl eden, sadece gel ip geçen ve 

halka zarar vermemek için geçişlerini haber veren taksilerin korna gürül

tüsü ile Bayar ' ın meclise gelmekte olduğu hakkında y ine zaman zaman 

halk arasına yayılan söylentilerin sebep olduğu alkış şakırtıları... 

Yeni Devlet başkanının seçimi, onu takip eden yemin ediş sahnesi ve 
daha evvel yeni milletvekil lerinin tahlifi ile Cumhurbaşkan ın ın tebrikine 
ait bütün ma lûmat sırasiyle kısmı mahsusumuzda veri lmiştir. Bu tafsi
lâtı okuyan insanlar görecektir ki; bütün bu olan biten büyük değişikl ik
ler s ırasında neticeleri dışarıda bekliyen ve mecl is in ki fayetsizl iğinden 
dolayı içeri a l ınmalarına imkân bulunmıyan halkı rencide edebi lecek en 
ufak bir tertip ve protokol hoyratlığı müşahede edi lmemişt ir . Bunun la 
da, yeni kurulmakta olan idare ile bundan evvelki mekan i zma aras ında 
ruh ve z ihniyet itibarile mevcut olagelmiş bu lunan demokrat ik anlayış 
farkının büyüklüğüne daha kolay intikal edilebilir. 

Yeni bir idarenin kuruluşuyla beraber yeni bir z ihniyetin de beraber 

doğduğuna işaret ederken, bunun yalnız memleket idaresinde değil; bu

gün bu idareye fiilen ve hukuken zilyet bulunan siyasî partiyi harekete 

get iren muhtel i f esas ve tüzüklerde de daha geniş ölçüde müşahade fır

satının elde edileceğine inanmak lâzımdır. Çünkü D.P.'nin bugün ahkâ-

miyle amel ettiği esaslar, bu partinin sadece muhalefet vaz iyet inde bu

lunduğu göz önüne al ınarak meydana getiri lmiş olan şeylerdir. 

Parti ikt idara gelince onu harekete getiren mevzuat ta da vaziyet in 

icaplar ına uygun bazı değişikliklerin yapılabileceği hatıra gelmez değildir. 

Ancak bu sayededir ki D.P'nin gerek memleket ve gerek kendi kendisini 
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idare mevzusundaki cihazı tekemmül etmiş hale gelir ve memleke te ya
pacağı demokrat ik hizmetler de bu suretle en verimli imkânlara kavuş
turu lmuş olur. 

Sel im Ragıp E M E Ç 

YENİ DEVRİN PERDESİ AÇILIRKEN. . . (*) 

Ankara , 22 (Telefonla) -

M ü m k ü n olsa bütün millet bu saniyede Büyük Millet Mecl is i 'nde bu
lunmağa can atar. Kendi eserini kendi gözleriyle görmek ve yeni bir dev
rin açılış sahnesine şahit o lmak hasretini kalbinde duymayan va tandaş 
her halde yok gibidir. Ne çare ki Meclis binası o kadar dar ki ancak ec
nebi diplomatlara, tebriklere iştirak edecek, protokole dahil hükümet er
kânına ve gazetecilere kadar yer vardır. Uzak uzak yer lerden, sırf yeni bir 
devrin perdesinin nasıl açıldığını seyretmek için gelen heyetler ve vatan
daşlar, arzularına kavuşamamışlardır . Bizde henüz televizyon olmadığ ı 
için mi lyonlarca vatandaş, millet için doğan yeni günle alâkalı ilk ad ım
ların atı lmasını, ilk kararların veri lmesini gözleriyle seyredemiyecekler , 
yalnız buna ait sözleri radyolar ında dinleyeceklerdir. 

Fakat bu büyük günün manevî manzarasını herkes kendi kalb inde 
bulabil ir. Çünkü eser bütün milletindir. Vatandaşlar , ne istediklerini bi
lerek, anl ıyarak reylerini kul lanmışlar ve bu saniyede Meclis 'te yer ler ini 
alan dörtyüz küsur kişiyi, iradelerinin gerçekleşmesine vasıta ve vekil di
ye Ankara 'ya yol lamışlardır. 

Dört yüz küsur kişinin ayrı ayrı tahlifi için geçen zaman zarf ında bu 
satırları yazmağa koyuldum. Biraz sonra Cumhurreis l iğ i için reye müra
caat o lunacak. Yeni Cumhurreis i , parti l iderl iğinden çekileceği ve millî 
bir role geçeceği için gönlüm çok istiyor ki Halk Partisi de reyini onun için 
kul lanarak, millî birliği pekleştirsin, Devlet Reisi hakkındaki bu birlik 
manzaras ı , memlekete ne kadar çok şey kazandırır, mil lete ne kadar hu
zur verir, hariçte ne kadar parlak bir tesir yaratır, Halk Partisinin de mil
let nazar ındaki manevî mevkiini ne kadar yükselt ir ! Fakat böyle bir şey 
ümit e tmeğe hiç cesaret edemiyorum. 

Bugünün sahnesinde, en baş iki rolde iki şahsiyet görünüyor ki iki
sinin de memlekete büyük hizmetleri vardır. Tarihin ne dikkate lâyık bir 
cilvesidir ki on üç senelik bir zaman içinde aynı iki kıymetl i va tandaş 
aras ında üç devir ve teslim muameles i cereyan etmiştir. 1937 de İsmet 

(*) Vatan Gazetesi: 23.5.1950-3234 
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İnönü Başveki l mevki inden çekilerek burasını Celâl Bayar 'a b ı rakmış 
1938'de Atatürk 'ün ö lümünde hükümet reisi bu lunan Celâl Bayar da; 
Ortaşark muhit ler inde iktidara sahip bulunanlar ın hat ır ından geçebi le
cek tarzda düşüncelere ve kendi etrafındakilerden bir kısmı taraf ından 
gösteri len arzulara katiyen uymıyarak ve büyük bir feragat göstererek, 
millî emanet ler i İsmet İnönü'ye devretmiştir. Aradan on iki yıl geçmişt ir . 
Ş imdi İsmet İnönü, milletin iradesinin bel irmesine imkân verecek bir sis
temin kurulmasına bizzat çalıştıktan sonra millî iradeye saygı göstermiş 
ve Cumhurre is l iğ i makamını yeni partinin gösterdiği namzede terkede-
rek, muhalefet mevki ine çekilmiştir. 

Bu millî o lgunluk manzarasını kendi gözümüzle görmenin hepimize 
nasip o lmas ından dolayı bu günü hayatımızın en mesut günü saysak 
c idden yeri vardır. 

Uzun itiyatların tesirinden kurtulmak fâni insanlar için kolay değil
dir. Fakat ben öyle umuyorum ki böyle mesut bir sistem değişikl iğinin 
baş âmil ler inden biri o lmak hazzı, sayın İsmet İnönü için, eski itiyatlar
la alâkalı şahsî hisleri tamamıyle gölgede bırakacaktır . Böyle bir hareke
tin karşıl ıklı bir sevgi ve saygı arasında cereyan etmesine ve bunun mil
lî birliği sarsacak yerde kuvvet lendirmesine hizmet eden eski bir Millî Şef; 
yalnız kendi tarihimizde değil, umumiyet le demokrasi tarihinde kazandı
ğı müstesna mevkile kendi şahsı ve milleti namına iftihar edebilir. 

Meclis 'te bugün millete sadakat yemini eden dört yüz seksen yedi mil
letveki l inden yetmişi , muhal i f saflarında vazife görecektir. Mükerrer seçi
lenler hesap harici bırakılırsa, müstakil lerle beraber dört yüz kadarı da 
yeni iktidarı teşkil ediyor. 

Ş imdi birer birer yemin edenleri gözden geçirerek, şunu düşünüyo
rum: acaba bu dört yüz kadar vatandaşın hepsi, 14 Mayıs 'ta bel iren mil
lî i radenin feragatli ve sadık birer nâkili ve gerçekleşme vasıtası olabile
cekler midir? Bunu ümit edebi lmek için insan tabiatini b i lmemek lâzım
dır. Hiç şüphe yok ki şahsî hislerini, parti ve memleket menfaat in in üs
tünde tutanlar, ihtiraslarına kendilerini kaptıranlar, Demokrat Partinin 
programını belki de okumadan partinin saflarına katılanlar, bu progra
m a taban tabana zıd kanaatler, hattâ taassuplar besleyenler, part inin bir 
seçim beyannamesiy le millete verdiği vaadleri ciddiye a lamayanlar ve 
mukaddes saymıyanlar zuhur edecektir. Zekâlarını yapıcı maksat lar için 
kul lanamayan, yıkıcı ve güya kurnaz emellerin vasıtası hal ine düşürmek 
it iyadında olan tipin örnekleri de bütün bütüne eksik o lmayacakt ır . Fa
kat ben, milletin bu seçimlerde gösterdiği o lgunluğa ve kendi mukadde 
rat ına sahip kalmaktaki kabil iyetine bakarak, şu ümidi bes l iyorum ki bu 
gibi insanlar pek mahdut kalacak, mahiyetleri pek çabuk açığa vurula-
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cak ve büyük ekseriyet, milletin arzuları ve emellerini gerçeğe çevirmeği 
canla, başla, feragatle iş edinecektir. Menfi ruhlar zuhur ederse, bunlar , 
ge lecek Mec l i s t e misalleri görüldüğü gibi, kendi kendi ler ine fenalık et
mekle kalacaklar ve milletin menfuru olacaklardır. 

Yeni Cumhurbaşkan ımıza başarılar dilerim. Millî huzur ve ist ikrarın 
kıymetl i bir bekçisi olacağına, Devlet Reisliği makamı etraf ında yeni 
an'aneler yaratarak, bütün vatandaşlar arasında ahenk, sevgi, emniye t 
h ü k ü m sürmesine büyük hizmetler edeceğine candan inanıyorum. 

Ahmet Emin Y A L M A N 

GELECEKLERLE HASBIHAL (*) 

Sayın Baylar, 

Dünden it ibaren iktidar sandalyesine oturdunuz. Unutmayın ız ki, bu 
sihirli bir sandalyedir. Burada oturmasını o lduğu kadar, ka lkmasın ı da 
peş inen bi lmek şarttır. Kabul edin ki, bu yere sahip o lmak için pek çok 
vaadlerde bulundunuz. O kadar mükellefiyetler yüklendiniz ki, omuzu-
nuza vurduğunuz çıkın, hergün biraz daha ağırlaştı. Bu dertli millet, siz
lerden pek çok, ama pek çok şeyler bekliyor. Eğer gidenler gibi boynunuz 
eğik olarak bu sandalyeden kalkmak istemiyorsanız, orada o turduğunuz 
müddetçe kaybedecek bir tek sandalyeniz bile bulunmadığ ın ı akl ın ızdan 
çıkarmayınız . 

Bu memleket te yol yok. Bu memlekette bütün Avrupa 'y ı ihya eden tu
rist yok. Bu memleket medenî dünyada yegâne siyah ekmek y iyen m e m 
lekettir. Bu millet fakirdir. Bu milletin ticareti yoktur; çünkü züppe ha
riciyecilerinin eseri olan sakat ve işlemez ticaret anlaşmalar ı yüzünden o 
mal ını hâlâ satamıyor. Bu millet.. Daha sayalım mı? Onun için h immet i 
nizi bekl iyor. 

Bu millet, koynundan çıkardığı rey puslasını sizin için sandığa atar
ken derdine çare bulacağınızı umdu. Onu mahcup ç ıkarmayın. Tar ihte 
açtığınız şerefli sahife, yine şerefli olarak kapansın. Bunun için sizlere 
güvenmek istiyoruz. 

Hasbıhal imize son verirken, hiç bir zaman bugün iktidarı terkedenle-
rin hatalar ına düşmemeniz i temenni ediyoruz. Vakt imiz kısadır, yapacak 
çok şeylerimiz vardır. Sizlerden az lâf, çok iş bekl iyoruz. 

Al lah yardımcınız olsun... 

Hürriyet 

(*) Hürriyet Gazetesi: 24.5.1950-746 
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MEDENÎ DEVLET MANZARASI (*) 

14 ve 22 Mayıs, Cumhur iye t tarihimizde çok müh im iki r akam oldu. 
14 Mayıs ' ta 27 senelik tarihi olan bir parti ikt idardan çekildi; ve 22 Ma
yısta 12 senelik Cumhurbaşkanı değişti. 

Fakat bu iki rakamın ehemmiyet i bundan ibaret değildir. Bir incisinin 
ehemmiyet i , zaferler ve inkılâplarla dolu bir tarihi olan part inin iktidar
dan çekil irken bir irtifadan düşmenin gürül tüsünü değil, hattâ bir mer
divenden inmenin ayak sesini bile ç ıkarmamıştır . 

İkt idardan bu derece sessiz, bu kadar muntazam olarak, bir part inin, 
b i lhassa inkılâplar yapmış bir partinin çeki lmesi bir memlekete medenî 
manzaras ın ı veren müstesna bir vakadır; ve bir pol it ika terbiyesinin ol
gunluk alâmetidir. İktidara yeni partinin tamamen sivil, t amamen sivik 
(Civique) bir hareketle geçmesi de diyebilirim ki tarihimizde ilk hâdisedir; 
ve çok Avrupal ı bir hadise. 

22 Mayıs ' ta sabık Cumhurbaşkanın ın part is indeki 69 üye ile yeni 
Cumhurbaşkan ın ı tebrik etmesi ve ertesi günü bu tebrike teşekkür için 
yeni Cumhurbaşkan ı muhterem Celâl Bayar' ın sayın İsmet İnönü'yü zi
yaret etmesi de bir protokol vakasından çok fazla güzeldir. 

Bu olgunluklarda, 1877 ve 1908'deki iki Osmanl ı meşrut iyet inden 
al ınan tecrübelerin; ve 27 yıllık Türkiye Cumhuriyet in in siyaset adamla
r ımıza bir mektep gibi, verdiği derslerin tesiri şüphesiz ki vardır . Fakat 
bu tesirlerin üzerinde, sabık ve lâhik Cumhurbaşkanlar ımız ın mizaçla-
r ındaki hususiet ler in payı da yine şüphe yok ki pek çoktur. 

Polit ika muhalefet inin kavga, çatık kaş, asık surat demek o lmamas ı 
bir memleket in çok medenî olması demektir. 

Cumhur iye t i Avrupa 'dan aldığımız bu, son hâdiselerde, çok belli ol
muştur . 

Midhat Cemal K U N T A Y 

YENİ DEVRİN İCAPLARI (**) 

Ankara 24 (Hava postasi le) - 14 Mayıs seçimler inde Demokra t Parti 
yüzde 55, Halk Partisi yüzde 40 rey almıştır. Aradaki farkın pek fazla ol
mamas ına rağmen Halk Partisinin bu kadar az milletvekili ç ıkarmasın ın 
hikmet i şudur ki mevcut seçim dairesi taksimatımız seçimin fertlerden 

(*) Son Posta Gazetesi: 25.5.1950-5637-1483 
(**) Vatan Gazetesi: 25.5.1950-3226 
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z iyade listeler üzerinde cereyan etmesine yol açıyor ve ekseriyete sahip 
olan tarafa pek fazla bir üstünlük temin ediyor. Sırf sandık lara atı lan 
reyleri hareket noktası diye kabul edersek, şu neticeye vararız ki Halk 
Part is ine mağlûp o lmuş, ezi lmiş, gözden düşmüş bir siyasî kuvvet gözi le 
bakmak yanlıştır. Millet, Demokrat Partiye memleket i idare vazifesini ve
rirken, Halk Partisine de bir muhalefet partisi için çok kuvvetl i sayı lacak 
bir ö lçüde reylerle tenkid ve mürakebe vazifesini emanet etmiştir. 

Dört sene sonra iki ana parti, iki rakip kuvvet sıfatile halkın karşısı

na ç ıkacaklar ve yeniden millî iradenin hükmünü soracaklardır . Fakat o 

z amana kadar rekabeti tamamile unutarak, kendi kendi ler ine; terakki ve 

inkı lâp rej imimize koşulmuş iki motor gözile bakar larsa ve bir an evvel 

huzura, n i zama ve esaslı ıs lahata kavuşmamız davas ında müşterek bir 

mes 'ul iyet hissi duyarlarsa, memlekete de, kendi kendi ler ine de en bü

yük bir hizmette bu lunmuş olurlar. Muayyen bir millî ça l ışma programı 

etraf ındaki sıkı bir işbirliği, her iki partinin vatanseverl ik imt ihanında iyi 

numara a lmasına ve hürriyet ve terakki nizamının kökleşmes ine yol 

açar. Bu yo lda bir temel meydana getiremezsek, çok büyük tehl ikelerin 

her iki partiyi birden tehdit edeceği ve memleket i meçhule doğru sürük

leyeceği muhakkakt ı r . 

Yu rdumuzda yeni bir devir başlamıştır. Halk, rey pusulası sayes inde 

eline geçen kuvvet in mânasını öğrenmiştir. Şayet Demokrat Parti İdaresi 

sayesinde memleket huzura kavuşmaz ve tatmin edi lmezse, b i lhassa 

köylü vatandaşlar ın kara gün dostu saydıkları Demokrat Part inin yer ine 

yen iden Halk Partisini değil, kendi temsilcileri diye ortaya ç ıkacak yeni ve 

müfrit siyasî zümreler i takip etmeleri ihtimali vardır. Liderl iğin meçhu le 

doğru g i tmesine meydan bırakmıyarak huzur ve hoşnut luk yaratacak 

şartları elbirliğile hazır lamak ve yıkıcı unsurlara karşı müşterek bir mil

lî cephe kurmak; her iki parti için yalnız bir vatanî vazife değil, aynî za

m a n d a bir beka davasıdır. 

Halk Partisi, iktidar mevki inde eski tek partiyi temsil ederken, tarihi

mizde iktidarın hakkın reyile değişmesine ait tek misal elde yokken ve 

1950 seçimlerindeki dürüst lüğün derecesi henüz imt ihandan geçmemiş 

iken, Halk Partisile Demokrat Partinin birbirine has ım gözi le bakmalar ı 

tabiî sayılabilirdi. 1946 seçimlerinin ve onun arkasından Halk Part isine 

karşı devam eden şiddetli propagandalar ın arada bir uçurum açtığı aşi

kârdı. Demokrat Parti iktidara karşı emniyet duyamıyor . Halk Partisi de 

seçimleri rey sandığı başında kaybederse ne gibi bir muame leye maruz 

kalacağını kest iremiyordu. 
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Bugün dâva, iki tarafın iyi niyetiyle en tatlı bir şekilde hal ledi lmiş ve 

şerefi her iki partiye ait o lmak üzere milletin kazandığı zafer, bütün dün

yanın gözlerini kamaştırmışt ır . 

Bu vaziyette maziye ait bütün hesapları tarihe g ö m m e k icap eder. 
Mücade le , Demokrat lar ın Halk Partisinin l iderlerine, b i lhassa İsmet İnö
nü'ye, Şemsett in Günaltay 'a ve Nihat Er ime karşı saygı ve sevgi duyma
larını m ü m k ü n kılacak tarzda neticelenmiştir. Halk Partisi de, seç imde 
ekser iyet kazananlar ın husumet yo lunu tutmayacaklar ına, müspe t 
memleket işlerile meşgul olacaklarına kanaat getirmiştir. C.H.P. ilk doğ
ru seçimi yapmağa vasıta olan icraî heyet sıfatile kendi tek parti mazis i
ni g ö m m ü ş , yepyeni bir hüviyetle ortaya çıkmış, mideci unsurlar ını tabiî 
bir istifa ile silkip atmıştır. Muvazaa silâhı muattal bir hale gelmiştir. 

Art ık dünün dedikodulari le meşgul o lmakta memleket hesab ına fay
da değil, zarar vardır. Seçimin neticeleri bak ımından hariçte parti lerin 
değil, bütün olgun milletimizin birden propagandasını y apmak hayırl ı bir 
şey olur. Böyle bir necip manzara, elde ettiğimiz mil let lerarası itibarı bir 
kat daha kuvvetlendirir. 

Hal böyle iken, kendilerini kolayca gösterip külah kapmak veya müf
rit hislere tâbi o lmak suretile iki ana parti aras ında husumet ve anlaş
mazl ık yara tmağa çalışanlar, kötü mahiyetlerini belli e tmiş ve memleke t 
ölçüleri le sadece kundakçı mevki ine düşmüş olurlar. 

Ş imdi iki parti l iderlerinin yapmalar ı lâzım gelen iş, elbirliğile gerçek
leşt ir i lmesine çalışılacak millî gayeler üzerinde ittifak etmektir . Böyle ha
yırlı bir işbirliği, fikir ayrılığı olan noktalarda münakaşa lara ve mücade 
lelere devam edi lmesine mâni değildir. Şu kadar var ki müşterek gayeler-
deki ittifakın ifade edilmesi ve belirti lmesi, hem mücadele ler in acıl ığını 
hafifletir, hem de ortalığı bulandırmak istiyenlerin gayretlerini akamete 
uğratır. 

Ahmet Emin Y A L M A N 

NE İSTİYORLAR ACABA? (*) 

Küfürbazlar memleketteki seçimlerden ve iktidarın değ işmes inden 
m e m n u n değiller. Ne istiyorlardı, ne bekliyorlardı acaba? Türk Milleti re
yini serbest bir surette kul landı ve büyük bir çoğunlukla Demokra t Par
tiye Hükümet i verdi. Hak tanır, demokrasiye inanır ve kanuna hürmet 

(*) Ulus Gazetesi: 30.5.1950-10387 
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eder insanlar için bu millî irade karşısında boyun eğmekten ve mil let in 
arzusu ve işareti dahi l inde yürümekten başka yapı lacak bir şey ka lma
mak icabeder. 

Fakat küfürbazlar için gaye milletin iradesine göre teşekkül e tmiş bir 
Hükümet görmek deği lmiş galiba ki şimdi ona tariz ve isyan hal inde ma
hut atıp tutmalar ına devam ediyorlar. Gözümüze çarpan bir yaz ı lar ına 
göre, ortadaki değişiklik sadece bir gösterişten ibaret imiş. Hiç b irşey ol
mamış . Meclis 'te Halk Partililerin yerini Demokrat Parti mensuplar ı al
mıştır; İsmet İnönü'nün yerine Celâl Bayar gelmiştir ve Şemsedd in Gü-
naltay' ı Adnan Menderes istihlâf etmiştir. Başka ne o lmasını isterlerdi? 
Kendileri mi hükümet in başına geleceklerdi? O zaman da Mecl is ' te Halk 
Partil i lerin yerini küfürbazlar ve mürteci ler güruhu tutacaktı ve İsmet 
İnönü 'nün yer inde de kimbilir hangi s ima gözleri t ırmalıyacaktı . Mil let bu 
ihtiraslara ezici bir yumruk indirdi ve küfürbazları lâyık o lduklar ı mev
kie attı. 

Bundan memnun olmamalar ı pek tabiî görülebil ir ama İktidar Parti
si ile Muhalefet Partisi arasında bir medenî insan centi lmenl iğ iy le tees
süs e tmeğe başl ıyan normal münasebet ler onların hiç bir zaman hazme-
demiyecekler i bir realite hal inde kendilerini çi leden çıkarıyor. Çünkü is
tedikleri, anlaşıl ıyor ki, Garp dünyasının anladığı mâna ile memleket i 
mizde demokrat gel işmenin muvaffakiyeti değil kendi haris ve karanl ık 
düşünceler in in tahakkuk etmesidir. Başka türlü olsa idi onlar da mil le
tin iradesi karşıs ında her vatandaşın göstermeğe mecbur o lduğu hürmet 
hissine k ıymet verirlerdi. 

Bir kel ime ile, küfürbazlar bu seçimler net icesinde vukua gelen deği
şikliği tıpkı Halk Partisinin Meclisteki faaliyet şebekesinin Demokrat Par
ti ismi ile sürüp gideceği şeklinde telâkki ettiklerini ilân ediyorlar. Doku
zuncu Millet Meclisi ciddi ve hakikî muhalefetsiz olarak tek parti Mecl is i 
halini a lacakmış. 

Biz im günahlar ımız ı sormıyal ım. Mürteciler nazar ında Halk Partisi bu 
memlekete inkılâbı getirmiş, v icdan hürriyetini kurmuş, taassup ve irti
caa yumruk indirmiş ileri bir kudrettir. 

Bunu elbette unutamazlar ve eski karanlık günleri içlerini çeke çeke 
ararlar. Fakat Demokrat lar ın bu işte kabahatleri ne? Ben mevzu üzerin
de onların bizimle aynı kanaatte olmaları her türlü tereddüt ve şüpheden 
azade bir surette tecelli eden millî iradenin icabıdır. Bu memleket in iç ve 
dış düşmanlar ı , küfürbazlar ve mürteci ler karşı lar ında da ima Halk Par
t is inden ve Demokrat lardan mürekkep bir vatanseverler ve terakki ister
ler kütlesi bulacaklardır. Çünkü Türk Milleti böyle istemiştir. 
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Demokrat lar ın günahı ne o lduğunu bu bahsett iğ imiz yaz ıdan bir de
receye kadar anlayabil iyoruz: Demokrat lar "yeni ve mesut bir devir açıl
mas ına imkân verecek demokrat ik bir inkılâbı yapamıyacak lar " imiş. 
"Yeni ve mesut bir devir açacak demokrat ik inkılâp"ın ne o lduğu hakkın
da düşünmek memleket in hayat ve istikbaliyle alâkalı her va tandaş için 
bir borçtur sanırız. Garp dünyasının anladığı mâna ile memleket imizde 
en hayırlı bir demokrasi inkılâbı vukua geldi. Diktatörlük, pol is devleti gi
bi zanlar ın haksız olduğu meydana çıktı. Türk Milletinin mukaddera t ına 
sahip o lduğu, düşen partinin demokrat ik prensiplere en halis bir hür
metle riayet ettiği sabit oldu. İşte bu encam ve geniş mânas iy le bir de
mokras i inkılâbıdır ki hiç bir itiraza yer b ırakmaz. 

Demokrat Partinin hükümete gelir gelmez, ihtilâl mahkemeler i kur
ması takım takım vatandaşları tevkif ederek mahzenlerde ense ler inden 
kurşun ile öldürmesi , halkın mallarını gasbederek, ırz ve namusuna kı
yarak ortalığı kan ve matem içinde bırakması mı bekleniyordu? Bu tür
lü "yeni ve mesut " bir devir açı lmasına imkân veren "demokrat ik" inkı
lâplar ancak demir perde arkasındaki memleket lerde görülmüştür . Garp 
dünyas ı b izde vukua gelen değişiklikten başka bir inkılâp tanımaz. Der
viş Vahdet i ler in hürriyeti, kominformun "hakiki" demokras is i için Türk 
vatan ında hayat hakkı yoktur. 

Küfürbazlar sözleriyle zihinlerde hasıl ettikleri ukdeyi çözecek bir şey 
söyleyip de bekledikleri "demokratik inkılâp"ın ne o lduğunu izah edebi
lirler mi acaba? 

Hüseyin Cahit Y A L Ç I N 

AMELİYATTAN SONRAKİ KRİZLER (*) 

Ankara 31 (Hava postasi le) - Herhangi bir vücut, bir amel iyat geçir
dikten sonra, bir takım sarsıntı ihtimallerine maruzdur. Bunlar ı birer bi
rer selâmetle atlatınca, normal haline kavuşur, hattâ vücuttaki kuvvet 
tazelenir, yaşayış şevki artar. 

1920'den 1950ye kadar fasılasız denilecek bir şekilde devam eden bir 
iktidarın değişmesi, Türk millî bünyesi için hiç şüphesiz çok esaslı bir 
ameliyatt ır . Hakikatte bu operasyonla yalnız şahıslar, iktidar grubu, par
ti filân değişmiyor, garp medeniyet inin yaşama ve çal ışma usul ler ine olan 
intibakı sathi ve mahdut kalmış bir cemiyet; bu usullere tâ temel inden 
sahip çıkıyor, varlığının daha müsbet ve verimli bir safhasına giriyor. 

(*) Vatan Gazetesi: 1.6.1950-3243 
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İtiraf edeyim ki Türkiye 'de ilk defa olan halkın reyile iktidar değ işme
si gibi muazzam bir operasyonun yol açacağı tabiî sarsıntı ları ben çok-
tanberi z ihnimde büyütüyor ve fiilî surette bu merhaleye vardığ ımız za
man millî vücudumuzun krizlere karşı göstereceği mukavemet in derece
sini görüp anlamağı çok merak ediyordum. 

Hatıra gelen ilk kriz ihtimali şuydu: Seçim yoli le biraz tesadüfi bir şe
kilde bir araya gelecek, muhtel i f meslek, mizaç ve istidatta vatandaşlar
dan mürekkep bir grup, kolayca ahenkli bir kül teşkil edebi lecek miydi? 
Şahsî ihtiraslar, mahal l î hemşehri l ik gayretleri, yanl ış ölçüler yo lunu 
kesmiyecek miydi? İktidar ve meziyet üzerine değil, uz laşma veya part iye 
h izmete karşıl ık ganimet tevzi etme gibi bir esas üzer ine sakat bir kabi
ne kurulması ve derdi gören ve mes'uliyet taş ımağa takati o lan parti er
kânının küsüp kenara çekilmesi tarzında tehlikeler baş göstermiyecek 
miydi? 

Şükran ve ferahlıkla iddia edebiliriz ki bu, nevi kriz ihtimali tamami le 
atlatılmıştır. Memleketin muhteli f köşelerinden, muhtel i f mesleklerden, 
muhtel i f a lâka sahalarından bir araya akıp toplanan dört yüz küsur de
mokrat milletvekil inden mürekkep bir grup, kolayca kaynaşmış ve ortaya 
çok vekarlı , çok olgun, çok vatansever bir müşterek s ima koymuştur . Bir
çok kalblerde hiç şüphesiz arslanlar yatmakla beraber, kabinenin kuru
luşu devrinde hiç bir şahsî iddia bel irmemiş, hükümet in kuruluşu iktidar 
ve meziyet esası ve takım halinde çalışabilme istidadı üzerine cereyan et
miştir. Ortaya konulan anlayışlı programla ilk safha tamamlanmışt ı r . 

Dört yüz küsur kişilik grup içinde şuurlu bir mes'ul iyet hissi taşıyan, 
olgun ruhlu vatandaşlar o kadar çoktur ki her türlü demagoj i meyil leri
nin önlenmesi , müsbet çal ışma hasretinin verimli bir saha bulmas ı ve bu 
kadar geniş bir grubun içine tek tük sıkışması normal ve tabiî bir şey 
olan menfi ruhlulara ve geçimsizlere havayı bozma fırsatı ver i lmemes i 
beklenebi l ir . 

Diğer bir kriz ihtimali, şimdi muhalefet partisi mevki ine geçen eski ik
t idarla alâkalıdır. Halk Partisi seçimlerden yaralı çıkmıştır. Mil letçe geçir
diğimiz büyük imtihanın hazzı, bu sayede hariçte kazandığ ımız itibar, 
mil letçe ele geçireceğimiz nimetler, olgunluk imt ihanında bizzat Halk 
Part isinin ve bu arada muhterem İsmet inönü'nün, Şemsedd in Günal -
tay'ın, Nihat Erim'in ve diğer arkadaşlarının oynadıkları feragatli ve va
tansever rol karşısında hariçte ve dahilde beliren samimi hayranl ık; Halk 
Partisi muhit inin, yaranın acısını derhal duymasına mâni o lmuştur . Par
ti, iktidarı en eski garp demokrasi ler inde bile tesadüf edi lmiyen bir vekar 
ve dürüst lükle yeni sahiplerine devrettiği gibi, seçimle Meclis ' in aç ı lması 
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ve Demokrat Parti hükümet in in kuruluşu esnas ında geçen sekiz gün 
zarf ında memleket imizde nizam, emniyet ve hürriyet in titiz ve sadık bir 
bekçisi mevki inde kalmış, bu fasıla esnasında memleket in herhangi nevi 
bir kriz ve kargaşalık geçirmesini önlemiştir. 

Şu kadar ki yara soğuyunca acısı duyu lmağa başlamışt ır . Otuz yıll ık 
itiyatları terkederek yeni hal ve şartlara al ışmak dile kolay gelir, fakat ha
kikatte çok zor bir şeydir. Bundan başka partinin en esaslı ve kıymetl i 
genç unsurlar ı seçim imkânı bulmamış , teşrif c ihazımızın muhale fet kıs
mı, göreceği millî vazife bak ımından kifayetsiz bir halde kalmıştır . Buna; 
birdenbire geç im derdile karşı laşan yüzlerce particinin vaz iyet inden ileri 
gelen sıkıntı da ilâve edilirse, yeni muhalefet partisinin normal faaliyeti
ne baş lamazdan evvel, kasvetli bir devre geçirmekte o lması tabiî diye te
lâkki olunabil ir . Yeni iktidar, mazinin zaruri mücadele ler ini tamami le 
unutarak, bu safhayı anlayışla karşı laman ve yeni muhalefete her cihet
le emniyet ve sevgi telkin etmeli, her müh im millî mese lede onunla da
nışmağı usul haline koymalıdır. Demokrat Parti bunu yapmakla , memle 
kete en faydalı, hariçte lehimize en çok itibar uyandıracak yolu tu tmuş 
ve ayni zamanda kendi lehine çal ışmış olur. Çünkü iyiniyeti ne kadar 
kuvvetl i o lursa olsun, bir iktidar partisi, muhalefet in tenkid ve irşadın
dan ma hru m kalırsa yo lunu şaşırmağa mahkûmdur . Şimdiye kadar de
mokras ide keşfedilen en tesirli muvazene âmili, teşkilâtlı ve mes 'ul iyet 
sahibi bir muhal i f partidir. 

Diğer taraftan Demokrat Parti de zaferin ilk neşesi içinde dünkü ikti
dara sevgi ile muamele göstermiş ve onun millî imt ihandaki şeref payını 
cömertçe tasdik etmiş o lmakla beraber, yavaş yavaş şu sualler duyulma
ğa başlamışt ır : "Dün baskı yapanlar ve yolsuz hareket lerde bulunanlar 
hep yer ler inde mi kalacak?" 

"Devri sabık yaratmıyacağız sözü, değeri o lmıyan kimselere bir doku
nulmazl ık fermanı vermek şeklini mi a lacak?" 

Bu mesele lerde bazı prensipler kabul etmek zarureti vardır. Birincisi 
şudur ki memleket imiz bir s istemden başka bir s isteme geçt iğ ine göre 
düne azamî müsamaha ile bakmak, memleket menfaat ler ine en uygun 
yoldur. Mazinin hesaplarını görmeğe kalkışırsak, istikbali feda ederiz. İlk 
safhada; bir muhitte sevi lmeyen ve iyi bir hatıra b ı rakmamış olan kimse
lerin başka bir yere nakli le iktifa olunmalı ve bütün memur la ra yeni de
virde bir imt ihan geçirmek fırsatı verilmelidir. Herkesi iyice tartarak, ken
dis inden azami derecede istifade edilecek yerde kul lanmak işi; esaslı tet
kiklerin h i tamına ve yeni çal ışma sisteminin haz ı r lanmasına talik edil
melidir. 
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İyi bir şekilde geçiri leceğini umduğum bu iki kriz iht imal inden başka 
yeni iktidarın bugün maruz bulunduğu büyük bir sıkıntı, şahsî ve ma
hallî arzu ve dertlerle hükümet in derhal bombard ıman alt ına a l ınması
dır. Bu müracaat lar , kabinenin kendi zamanına hâkim o lmas ına ve işle
rini yo luna koymasına mâni olacak derecededir. İnsafla hareket edip mü
racaatlar ı sonraya talik etmek ve kuruluş devresinde hükümet i rahat bı
rakmak lâzımdır. 

U m u m î hayatımızın normal leşmesi için bu müracaat hücumlar ın ın 
krizini de at latmağa ihtiyaç vardır. 

Saydığımız bütün kriz ihtimalleri karşısında ş imdiden şunu iddia et
mek caizdir ki siyasî bünyemizde beliren istidatlar, ş imdiye kadar eşini 
görmediğ imiz derecede müsait bir mahiyettedir. Her türlü kriz iht imal le
rine tam bir mukavemet gösterip müsbet çal ışma yol lar ına kavuşmak, 
öyle görünüyor ki güç olmıyacaktır. 

Ahmet Emin Y A L M A N -
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BAŞKANLIK DİVANI 
Başkan İçel Refik KORALTAN 
Başkanvekili Balıkesir Sıtkı YIRCALI 

»> Bursa Hulusi KÖYMEN 
II İstanbul Fuad Hulusi DEMİRELLİ 

Kâtip Bursa Raif AYBAR 
! > Eskişehir Hasan POLATKAN (2) 
! ) Kayseri İbrahim KİRAZOĞLU 
! ! Konya Ümran Nazif YİĞİTER 
î ! İstanbul Füruzan TEKİL 
3 ! İstanbul Nazlı TLABAR 
) 1 Manisa Muzaffer KURBANOĞLU 

İdareci Üye İçel Halil ATALAY 
II II Kayseri Kâmil GÜNDEŞ 
II II Kütahya İhsan Şerif ÖZGEN 
C) Cumhurbaşkanlığı seçimi : (3) 

B A Ş K A N - Cumhurbaşkanl ığ ı seçimine geçiyoruz. 

Evvelâ tasnif için ad çekme suretiyle (9) arkadaş seçeceğiz : 

Duyduk (Ali Naci - Giresun) 

Gürerk (Tarık - İzmir) 

Belen (Fahri - Bolu) 

Mocan (Şevket - Tekirdağ) 

Gökni l (Bedri Nedim - İstanbul) 

Ya lç ın (Hüseyin Cahit - Kars) 

Tokoğlu (Lûtfi - Kocaeli ) 

(1) Genel seçimlerden sonra Meclis 22 Mayıs 1950 Pazartesi günü saat 15.00'te 
Yaşbaşkanı Kars Milletvekili Hüseyin Cahit YALÇIN'ın Başkanlığında toplandı 
ve bu toplantıda Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. 

(2) Divan Kâtibi Hasan POLATKAN Çalışma Bakanlığına atandığından, yerine, 
16.6.1950'de İbrahim KİRAZOĞLU seçildi. 

(3) Tutanak D. : C. 1, 8.1, S. 7-8, Ta. 22.5.1950 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 20 

BAŞKAN - Koraltan (Refik) 
KÂTİPLER : Tlabar (Nazlı - İstanbul), Tekil (Füruzan - İstanbul) 

B A Ş K A N - Oturum açılmıştır. 

B) Cumhurbaşkanının andiçmesi 

B A Ş K A N - Cumhurbaşkan ı andiçmek üzere geleceklerdir. 

(Cumhurbaşkan ı Bayar (Celâl) sol tarafın şiddetli ve sürekl i alkışları 

ve "yaşa, var ol" sesleri arasında salona girdi ve sağ taraf mil letvekil leri 

ayağa kalktı lar. ) 

(Cumhurbaşkan ı Başkanlık kürsüsünde andiçti, sonra soldan ge len 
bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar arasında kürsüyü terketti , sağ 
taraf milletvekil leri tekrar ayağa kalktılar.) 

(Koraltan (Refik) Tekrar Başkanlık kürsüsünü işgal etti.) 
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Körez (Nafiz - Manisa ) 

Akmanlar (Kenan - Çanakkale) 

BAŞKAN - Şimdi başlayacağımız seçim çevresini okuyorum : Malatya. 

(Malatya seçim çevresinden başlanı larak oylar toplanıldı. ) 

B A Ş K A N - Oy kul lanmayan varsa, lütfen oylarını kullansınlar. . . O y 

ve rme işi sona ermiştir. 

Cumhurbaşkanl ığ ı seçimi için 453 arkadaş oya katı lmıştır. 

453 oydan, İstanbul Milletvekili Celâl Bayar için 387 oy kul lanı lmış

tır. (Soldan şiddetli ve sürekli alkışlar) 

İsmet İnönü için 64 oy verilmiştir. (Sağdan şiddetli alkışlar) 

Halil Özyörük için bir oy vardır, bir de çekinser oy veri lmiştir. 

Bu muameleye göre 387 oyla Cumhurbaşkanl ığ ına İstanbul mil letve

kili Celâl Bayar seçilmiştir. (Soldan şiddetli ve sürekli alkışlar 'Bravo' sesleri) 

Seç im sonunu Cumhurbaşkan ına bi ldirmek ve Anayasa h ü k m ü n e 

göre andiçmesi için buraya çağırmak üzere o turuma ara ver iyorum. 
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4. - DÖNEMİN HÜKÜMETLERİ 

Türk ulusunun Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirdiği büyük 
devrimin, Atatürk'ten sonra gerçekleşen son halkası, çok partili de
mokratik yönetimin gerçekleşmesidir. 

İktidarın el değiştirdiği 14 Mayıs seçimleri sonrasında kurulan hü
kümet ve bu hükümet programının görüşülmesi, demokrasi tarihimiz 
için değerli belgelerdir. 

Büyük devrimin doğasından gelen geçmişi perdeleme, 1950'de ik
tidarın el değiştirmesi ile geçmişi topyekûn karalama biçimine dönü
şüp, giderek, toplumda olumsuz bir gelenek oluşturdu. 

Genelde hükümet programları, yapılacak işleri, alınacak önlemleri 
belirler. IX. Dönem hükümet programları, iktidar ve muhalefetin çok 
partili demokratik yönetime bakış açılarını yansıtan bir hesaplaşma 
içeriği kazanmıştır. 

Bu dönemde kurulan iki hükümetin kuruluş evreleri, görev süresin
de meydana gelen değişiklikler, programlarla görüşülmeleri ve gü
ven oylamaları aynen alınmıştır. 

BİRİNCİ MENDERES KABİNESİ 
HÜKÜMETİNİN KURULMASI 

Şemsett in Günaltay Hükümet in in 22 Mayıs 1950'de saat 15'ten itiba
ren vazifesinin hitam bulduğuna dair İnönü'nün tezkeresi (1) 

B A Ş K A N - Şimdi Cumhurbaşkanın ın böylece andiçmes inden sonra 
sabık hükümet in isti fanamesini huzurunuzda okutacağ ım. 

22 Mayıs 1950 

Cumhurbaşkanl ığ ı Yüce Katına 

Dokuzuncu Dönem B. M. Meclisi bugün top lanmakta o lduğundan 

Anayasan ın 13 üncü maddes i uyarınca Hükümet in istifasını ve vazi fede 

kaldığımız müddetçe zatı Devlet inizden gördüğümüz devaml ı müzahere 

te şükranlar ımız ı derin saygılarımızla sunarım. 

Başbakan 

Ş. Günal tay 
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3/2991 
B. M. Meclisi Başkanl ığ ına 

Dokuzuncu B. M. Meclisinin toplandığı zaman olan 22 Mayıs 1950 

saat 15'ten it ibaren Hükümet in vazifesinin hitam bulacağını saygı lar ım

la arzeder im. 

22 Mayıs 1950 

İsmet İnönü 

BAŞKAN - Şimdi muhterem arkadaşlar yeni hükümet in kurulması için 
o turuma 20 dakika ara veriyorum. 20 dakika sonra yeni kurulacak hükü
metin usulen okunması gereken tezkeresi huzurunuzda okunacaktır . 

Yalnız, arkadaşlar ımın lütfen yerlerini muhafaza etmelerini is t i rham 

ediyorum. 

B A Ş K A N - Oturum açılmıştır. 

- Yeni Hükümetin teşkiline İstanbul Milletvekili Adnan Menderes'in 

memur edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (2) 

B A Ş K A N - Şimdi Yüksek Heyetinize, Cumhurbaşkan l ı ğ ından gelen 

tezkereler vardır onu okutacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeniden seçi lmesiyle Şemsett in Gü-
naltay Hükümet in in vazifesi hitam bulduğundan, yeni Bakanlar Kurulu
nun teşkil ine İstanbul Milletvekili Adnan Menderes ' in memur edi lmiş ol
duğunu saygı larımla arzederim. 

Cumhurbaşkan ı 

Celal Bayar 

- Başbakan Adnan Menderes tarafından teşkil olunan Bakanlar Kuru
lunun onandığına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

B A Ş K A N - Cumhurbaşkanın ın , Başbakanı Büyük Mecl ise takd im 
eden tezkeresinden sonra, Hükümet üyelerini tespit eden liste ve buna 
ait tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

22 Mayıs 1950 tarihli ve 4/469 sayılı yaz ıya ektir : 

Anayasanın 44 üncü maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Kurulu 
listesinin onanmış ve ilişik olarak sunulmuş olduğunu saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkan ı 

Celal Bayar 

(2) Tutanak D : C. 1. S. 9 
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BAŞBAKAN 
BAŞBAKAN YARD. ve 
DEVLET BAKANI 
DEVLET BAKANI 
ADALET BAKANI 

BAKANLAR KURULU (3) 

(22.5.1950-8.3.1951) 
: Adnan Menderes (İstanbul) 

Samet Ağaoğlu (Manisa) 5.6.1950 (*) 
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (Manisa) 11.7.1950 
Halil Özyörük (İzmir) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Refik Şevket İnce (Manisa) 

İÇİŞLERİ BAKANI : Rükneddin Nasuhioğlu (Edirne) 
Prof. Dr. Fuat Köprülü (İstanbul) 
Halil Ayan (Bursa) 
Hasan Polatkan (Eskişehir) 14.12.1950 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI : Avni Başman (İzmir) 

Tevfik İleri (Ulaştırma Bakam) 11.8.1950 
Korgl. Fahri Belen (Bolu) 
Kemal Zeytinoğlu (Eskişehir) 22.12.1950 

DIŞİŞLERİ BAKANI 

MALİYE BAKANI 

BAYINDIRLIK BAKANI 

EKONOMİ VE TİCARET 

BAKANI : 
SAĞLIK VE SOSYAL 
YAR. BAKANI : 

GÜMRÜK VE TEKEL 
BAKANI : 
TARIM BAKANI : 
ULAŞTIRMA BAKANI : 

ÇALIŞMA BAKANI : 

İŞLETMELER BAKANI : 

Zühtü Velibeşe (İzmir) 

Prof. Dr. Nihat R. Belger (İstanbul) 
Ekrem Hayri Üstündağ (İzmir) 19.9.1950 

Nuri Özsan (Muğla) 
Nihat İyriboz (Çanakkale) 
Tevfik İleri (Samsun) 
Seyfi Kurtbek (Ankara) 11.8.1950 

Hasan Polatkan (Eskişehir) 

Hulusi Köymen (Bursa) 22.12.1950 

Prof. Muhlis Ete (Ankara) 

(*) Bakanların atanma tarihlerini gösterir. (K.Ö.) 

(3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ve Programları, Kâzım ÖZTÜRK - Ak Yayın
lar İstanbul 1968, Sayfa : 345 
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HÜKÜMET PROGRAMI (4) 
B A Ş K A N - Oturum açılmıştır. Söz Başvekil indir. 

Başbakan Menderes (Adnan - İstanbul) - (Sol tarafın alkışları arasın

da kürsüye geldi) 

- Büyük Millet Meclisinin Muhterem Azaları; 

Dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin millî tar ihimizde alacağı yer her 
bak ımdan çok müh im olacaktır. Tarihimizde ilk defadır ki yüksek heye
tiniz millî iradenin tam ve serbest tecellisi neticesinde millet mukaddera
tına hâk im olmak mevki ine gelmiş bulunuyor. Dokuzuncu Büyük Millet 
Mecl is inin azaları olan sizleri, Türk Milletinin hakiki mümessi l ler in i se
lâmlamakla derin bir gurur ve iftihar duymaktayız . (Soldan alkışlar) 

Demokrat Partinin gayritabiî siyasî şartlar içinde devam eden beş yıl
lık çetin mücadele ler i on dört Mayıs seçimleriyle en muvaffakiyetl i suret
te sona ermiş ve artık memleket imizde normal siyasî hayat başlamışt ır . 
Şüphe yok ki; on dört Mayıs, bir devre son veren ve yeni bir devir açan 
müstesna ehemmiyet te tarihî bir gün olarak da ima anılacaktır. Bu tari
hî günün hâtırasını yalnız Partimizin değil, Türk Demokras is in in bir za
fer günü olarak yadediyoruz. (Soldan alkışlar) 

Muhterem Milletvekilleri; 

Böyle bir tarihî dönümün ilk Hükümetini teşkil etmek, bizlere büyük 
bir şeref hissi telkin eylemektedir. Ancak hemen ilâve etmeliyiz ki, şayet 
programımız ı tasvip ve vazife baş ında kalmamızı tensip buyuracak olur
sanız, bu şeref, bizlere yükleyeceğiniz mesuliyetle mütenas ip olacaktır. 

Fi lhakika asırlarca geri kalmış bir memlekette , bugünün ileri mil let
leri seviyesine gelebi lmek için duyulan ihtiyaçların sonsuz o lmas ına mu
kabil imkânlar ımız ın israf ve tahdit edilmiş bu lunmas ı Demokra t Parti 
hükümet ler in i bir müddet için, çok çetin meselelerle karşı karş ıya bu
lunduracakt ır . 

Biz aynı partinin birbirini takibeden hükümet ler inden biri değil, mi l
let iradesiyle henüz iktidara gelen bir partinin hükümet i o lduğumuz için, 
iktidarı devral ırken karşısında bu lunduğumuz müşkül lere ve memleke t 
işlerinin umumî manzaras ına kısaca bir göz atmayı faydalı görmektey iz . 
Bi lhassa el imize mamur bir vatan devredi lmekte o lduğu iddialar ına kar
şı bugünkü durumun umumî efkâr önünde aç ık lanması zaruri oluyor. 

Bir memlekette hükümetler in en değersizi bile uzun müddet iş başın

da kaldıktan sonra, şurada ve burada vücuda getirdiği bâzı eserleri gös-

(4) Tutanak D. : C. 1, s. 24 - 32 
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tererek övünebil ir . Fakat herhangi bir Hükümet in vazi fesinde muvaffaki

yet derecesinin hakikî ölçüsü ancak başardığı işlerle el inde mevcut im

kânlar ın karşılaştırı lması neticesinde taayyün eder. 

Hakikat şudur ki; uzun süren tek parti hâkimiyet i devrinin Hüküme
timize intikal eden neticeleri bu ölçüye göre, asla müsait sayı lamaz. Ni
tekim memleket imiz in geniş imkânlarıyla mil letimizin yüksek vasıfları 
göz önünde tutulacak olursa, uzun yılların beyhude israf edi lmiş o lduğu
na ve hattâ memleket in tabiî inkişaf seyrinin hatalı ve sakat polit ikalar
la enge l lenmiş o lduğuna hükmetmek icabediyor. 

Millî ve siyasî murakabeden mahrum bir idarenin çok uzun yıl lar sü
rüp gitmesi, birçok hataların irtikâbına, israflara ve ifratlara yol açmış
tır. Eski iktidarın tek parti hâkimiyet inde ifadesini bulan siyasî görüş ve 
kanaat ler i onun iktisadî ve malî polit ikasına da aksetmişt ir . Va tandaş 
yalnız Devlet in siyasî ve idarî hükmü alt ında bu lunduru lmak la iktifa 
o lunmak istenmemiş onu iktisadî sahada da nüfuz alt ında tutmak tema
yü lüne göre hareket edilmiştir. 

Böylece, zamanla müdahalec i kapitalist, bürokrat ik ve inhisarcı bir 
devlet tipi ortaya çıkmıştır. Bu tip devletin; masrafları mütemad iyen ar
tırarak memleket i borç lanma yo luna sokmuş olmasını ve iş ve istihsal 
hayatını kısırlaştırarak iktisadî kaynaklarımızın gel işmesine engel o lmuş 
bulunmas ın ı tabiî görmek lâzımdır. 

Umumî Bütçeden köy sandıklarına kadar Devlet masraf lar ının müte
madiyen artırı lması yanında bir de Devlet İktisadî Teşekkül ler inin ve her 
türlü gümrük duvarları ve türlü imtiyazlar h imayes inde ver imsiz çalış
malar ı ve mamuller ini pahal ıya mal edip pahal ıya satmaları memleket i 
ayrıca tazyik eden mühim bir yük teşkil edegelmiştir. Devlet imalâtçı l ığı 
gibi Devlet nakliyeciliği de bu memlekete çok pahal ıya mal o lmaktadır . 
Devlet Demiryol larının, akaryakıt fiyatlarının maksat taht ında çok yük
sek tutulmasına ve yolsuzluğa rağmen şimdiden motorlu nakil vasıtala-
riyle rekabet edemez hale gelmiş olmasının mânas ı budur. İnhisarcı bir 
z ihniyet le ele alınan Devlet Deniz nakliyecil iğinin ikt isadiyatımız üzerin
deki menf i tesirleri yanında bir de Millî ticaret donanmamız ın inkişafına 
engel o lmuş bulunmasın ın zararlarını ilâve etmek icabeder. Devlet ban
kacılığı ile Devletin istikraz polit ikasının rasyonel bir yo lda o lduğu iddia 
o lunamaz. Faiz ve iskonto hadlerinin yüksekl iği şüphe yok ki, iş ve istih
sal hayatı üzerinde da ima menfi tesirler icra edegelmiştir . Bundan baş
ka, istikraz imkânları daraldıkça Devlet faiz hadlerini yükse l tmiş ve bu 
suretle de yerli sermaye terakümü ve bunun istihsale akışı önlenmişt ir . 
Bu yüzden, memlekette , istihsal hacmımız la mütenas ip bir kredi hacmi
nin husul bu lmas ı bir türlü m ü m k ü n olamamışt ır . 
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Devlet Ormancı l ığ ının asıl ıstırabını yaşayanlar o rman çevreler indeki 
binler ve binlerce köyümüz, milyonlarca köy lümüzdür. Fakat, Devlet Or
man işletmelerinin yarattığı ıstırap bundan ibaret değildir. Her çeşit or
man mahsul ler inin fevkalâde pahalı oluşu, bütün istihsal şubeler inde ve 
geniş halk kütleleri üzerinde kötü tesirler yapmaktadır . 

Bu hatalı gidişin âkibeti meydandadır : 

Yekûnu her yıl artan ve açıkları her yıl kabaran bütçe lerden ist ihsa

lin artmasını sağlayacak tahsisat ayrı lamamış, borçlar yekûnu iki buçuk 

mi lyara yaklaşmış ve bi lhassa zirai istihsalimiz on beş, y irmi sene evvel

ki seviyelerde duraklamış kalmıştır. O kadar ki son senelerdeki dış tica

ret imizin yekûn hacmi 1934 - 1935 - 1936 seneler indekine nazaran çok 

daha aşağı bir seviyede bulunmaktadır . Harb yı l larının doğurduğu zaru

retler net icesinde iki yüz on dört tona yükselen altın stoku ş imdi yüz otuz 

ton civar ına düşmüş ve döviz stokları da tamamen eriyerek açık bir du

ruma girilmiştir. 

Y ine bu hatalı siyasetin tecell i lerinden olarak 1949 yı l ında ihraç olu
nan tahvil lerin ancak dörtte birinin satı labilmiş olduğu zikrolunabil ir . 
Bil indiği gibi bu tahvillerin hem faizleri yüksek hem de bal iğ o ldukları ye 
kûn yirmi milyon lira gibi çok ehemmiyetsiz birer rakamdan ibaretti . 

İşte bütün bunların neticesi hayat pahalıl ığı ve mal iyet lerde yüksek
lik şekl inde tecelli etmiş, memlekette geniş halk kütlelerini sıkıntı lara ve 
içt imai sefalete mâruz bırakmıştır. 

Maliyetlerin dünya maliyetlerine nazaran yüksek oluşu ist ihsal imizin 
ar tmas ına ve dış ticaretimizin gel işmesine mâni teşkil eden sebepler in 
baş ında gelmektedir . 

Muhterem arkadaşlar; 

Şimdi, sıra cari bütçe hakkında birkaç söz söy lemeye ge lmiş bu lunu
yor. 

Bil indiği gibi 1950 yılı bütçesinde görülen 174 mi lyon liralık açığın 

155 milyon lirası Marshal l Plânı Yard ımından ve 19 küsur mi lyon lirası 

da iç ist ikrazdan kapatı lacaktır. Marshall P lânından temin o lunacak 155 

mi lyon liralık miktar için özel anlaşmalar gereğince taraflar aras ında mu

tabakata varı lması icab etmekteydi. . Halbuki bu mutabakat bütçenin 

tasdik inden önce temin edilmediği gibi bütçenin tasdikinden sonra ikti

dar ın devir alındığı güne kadar da aynı vaziyet devam etmiştir. Bu suret

le sabık iktidar bu çok mühim bir meseleyi zaman ında ha l le tmeden me 

suliyet mevki inden ayrılmıştır. Bundan başka, bugün 137 tona düşmüş 

olan altın s tokunun dört tonu daha döviz tedarik etmek için y ine eski ik-
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t idarca bir ecnebi bankaya terhin edilmiştir ki, bu dört ton alt ının dahi 
e lden çıkarı lması bugün bir emrivaki halini a lmış bulunuyor . 

Cari bütçenin gelir ve gider tablolarının umumî seyri hakk ında ş im
diden isabetli tahminlerde bu lunmak müşkül o lmakla beraber, iktidarın 
devir al ındığı şu günlerde gelir tablosunun seyri aylık vasati lere göre da
ha ş imdiden ehemmiyet l i bir geri leme manzarası arz etmektedir . 

İşte muhte rem milletvekilleri; Demokrat Parti, iktidarı böyle bir vazi

yette üzer ine almış bulunuyor. 

Hal böyle olunca, iktisadî ve malî düşünceler imize göre Hükümet i 

mizce takip edilecek yolu şu dört esasta ifade etmek m ü m k ü n olacaktır : 

1. Bütün Devlet hizmetlerinin görülmesinde âzami tasarruf z ihniye
tiyle hareket ederek Devlet masraf ve külfetlerini asgariye indirmek ve 
Devlet bütçelerini iktisadî bünyemiz in takatiyle mütenas ip ve hakikî mâ-
nasiyle muvazene l i bir hale get irmek. 

Ancak bu suretledir ki iktisadî bünye ferahlığa kavuşturu lmuş ve ya
ranın iktisadî refahı ve malî istikrarı teminat altına al ınmış olacaktır. 

2. İktisadî c ihazlanmamızı sürat lendirmek. Bu maksat la ; 

A ) Bütçede envest isman mahiyet inde olan kısmı m ü m k ü n o lduğu 
kadar geniş letmek ve bunun dışındaki bütün imkânlar ımız ı da yalnız ve 
yalnız istihsale matuf mevzulara tevcih etmek; 

B) Hususî teşebbüsün kendini hukuki ve fiilî emniyet alt ında hisset
mesini sağlayacak bütün tedbirleri a lmak ve onun süratle ge l işmesine 
yard ım etmek, 

C) Memleket te mevcut sermayenin istihsale akmasın ı kolaylaştır
mak, 

Ç ) Yabanc ı teşebbüs sermaye ve tekniğinden geniş ö lçüde faydalana
bi lmenin şartlarını tahakkuk ett irmek ve icaplarını yerine get i rmek. 

3. - İktisadî cihazlarımız için Devlet bütçes inden envest isman mahi 
yet inde ayrı lacak tahsisatı memleket imiz in tabiî şartları göz önünde bu
lundurularak vücuda getirilecek bir plâna bağ lamak. 

4. - İstihsal hayatını Devletin zararlı müdahale ler inden ve her çeşit 
bürokrat ik engel lerden kurtarmak. 

Yukar ıda dört madde içinde toplamaya çalıştığımız esasların bü tün 
Hükümet şubeler ine taallûk eden çok mühim ve çok çeşitli tedbir lere ih
tiyaç göstereceği şüphesizdir. 

Kanaat imizce ancak bu yol lardan yürünmek suretiyledir ki, memle 
kette hayat pahalı l ığını önlemek, maliyetleri dünya seviyelerine yaklaşt ır -
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mak, istihsali hayat pahalı l ığının ve yüksek maliyet lerin bask ıs ından 
kurtarmak iş ve istihsal hacmini genişletmek kabil olabilecektir. 

İktisadî bünyemiz i ferahlığa kavuşturmanın ve iktisadî c ihaz lanma-

mızı sürat lendirmenin yolu da budur. Böyle müspet bir pol i t ikanın neti

cesi olarak memleket te hayat standardının yükseldiği , geniş çiftçi ve işçi 

kütleler inin nispî refaha kavuştuğu ve memlekette içt imai sefaletin dere

ce derece azaldığı görülecektir. 

Ş imdiye kadar verdiğimiz izahattan anlaşı lmış olacaktır ki, iktisadî ve 
malî görüşler imizin esası bir taraftan Devlet müdahale ler ini asgariye in
d irmek diğer taraftan iktisadî sahada Devlet sektörünü m ü m k ü n o lduğu 
kadar dara l tmak ve buna emniyet vermek suretiyle hususî teşebbüs sa
hasını m ü m k ü n olduğu kadar genişletmek diye ifade olunabil ir . Bu esas
ların takibinden doğacak ilk neticelerden biri Devlet tesis ve işletmecil i
ğini tabiatı ve mahiyet i icabı olarak yalnız ve yalnız hususi teşebbüs ve 
sermayenin hiçbir suretle ele alamayacağı işlere ve bir de aynı z amanda 
â m m e hizmeti mahiyet inde olan iktisadî işlere hasretmek olacaktır. Çün
kü bize göre hususi mülkiyet ve şahsi hürriyete dayanan bir iktisat reji
minde , iktisadi sahanın asıl olarak ferde veya şirket hal inde hususi te
şebbüse ait olması lâzımdır. 

Devlet in doğrudan doğruya iktisadî teşebbüslere gir işmesi, nâz ım ve
ya murakabec i olarak iktisadi sahada üzerine vazifeler a lması ancak bir 
ist isna teşkil etmeli ve ancak katî zaruret haline inhisar etmelidir. 

Bundan böyle âmme karakterini haiz o lmayan sahalarda işletmecil i
ğe geçmeyeceğ imiz gibi muhtel i f sebepler alt ında kuru lmuş olan iş letme
leri, â m m e hizmeti gören ve ana sanayie taallûk edenler hariç, muayyen 
bir plân dâhi l inde elverişli şartlarla peyderpey hususi teşebbüse devret
meye çalışacağız. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) Devlet iktisadi teşekkül ve 
teşebbüslerinin iktisadi bünye üzerinde teşkil etmekte oldukları ağırlığı 
hafif letebilmek için idare ve murakabelerini de daha sağlam esaslara bağ
lamak ve fuzulî görülen teşkilâtı lâğvetmek kararındayız. (Soldan alkışlar). 

Ticari sahada iç ve dış şartların müdahaley i zor lamadığ ı hal lerde işi 
serbest ve normal kaidelere b ı rakmak asıl olacaktır. (Soldan alkışlar). 

Her hâl ve kârda dış ticaret rejimimize katî bir istikrar vermek lüzumu

na şiddetle kaniiz. Ofisler üzerinde durarak icabeden kararları alacağız. 

Muhte rem Milletvekilleri; 

Mal iye sahasında iktisadî takatimizle mütenas ip denk bir bütçe geti

receğimizi yukar ıda ifade etmiştik. Fakat şimdi izah edeceğimiz sebepler

den dolayı bunun ne kadar güç o lduğunu takdirde gec ikmeyeceğ in izden 
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eminiz. Bugünkü Devlet bütçesi pek iyi bildiğiniz gibi kolayca indir i leme

yecek ağır yükler altındadır; ayrıca gelecek yı l lara sarî b ir takım taahhüt

lere de girişi lmiş bulunuluyor. Buna mukabi l bir taraftan gelir kaynak

larının kısırlaştırı lmış olması, Gelir Vergisi ihdası suretiyle eski ikt idarca 

atı lmış olan malî adımın nereye varacağının ma lûm bu lunmamas ı gibi 

sebepler de bu husustaki zorluğu artırmaktadır. Parti p rogramımıza sa

dık kalarak vergi lerde ıslahat yapmak ve bi lhassa vasıtalı vergi ler nispe

tini vasıtasızlar aleyhine indirmek suretiyle vergi adalet ine yak laşmak 

prensibini tamamiyle muhafaza ediyoruz. Geniş halk tabakalar ını s ıkan 

ve istihsal hayatını baskı alt ında tutan birtakım vergi lerden tenzilât yap

mak suretiyle kazancı dar olan vatandaşları ve istihsal hayat ını ferahlığa 

kavuşturmak lüzumuna kaniiz; ve bu maksat la Muamele Vergisi , Yol 

Vergisi , Hayvanlar Vergisi mevzularını yeniden elden geç i rmeye karar 

vermiş bulunuyoruz. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) Ayr ıca bâzı inhisar mad

deleri f iyatlarında da indirmeler yapmak imkânını arayacağız. Fakat bü

tün bunlar ın Gelir Vergisi tatbikatı neticeleri hakkında katî hesaplara 

va rmadan ş imdiden sarih olarak ifadesine imkân görmüyoruz . Ancak 

bütün bu müşkül lere rağmen denk bütçe esasını behemeha l tahakkuk 

ett ireceğimizi ş imdiden ifade edebiliriz. (Soldan alkışlar) 

Tekel mevzuunda asıl söyleyeceklerimiz, bir vergi o lmak hedefini çok

tan aşmış bulunan Devlet inhisarcıl ığını asgarî hadde indirmek kararın

dayız. Memleket ekonomis inde bir taraftan müstahsi l i diğer taraftan 

müstehl ik i yak ından alâkadar eden bu konular ın iş let i lmesinde mücer

ret Devlet el inde bulunmaktan doğan ve hususi teşebbüslere yer verme

yen veya onlara üstün tutulan zihniyetin sona erdiğini ş imdiden açıkla

yabil ir iz. (Soldan alkışlar) Bunlardan hangilerinin doğrudan doğruya hu

susi teşebbüslere bırakılması ve hangilerinin ne gibi şartlarla Devlet elin

de ka lması gerektiğini tâyinde kul lanacağımız ölçü Devlet masraf lar ına 

karşıl ık bu lmak ve bunu kolayca elde etmek hedefi yer ine memleke t ik

t isadiyatını malî polit ikanın dar çerçevesinden kurtararak va tandaş faali

yet ine hasretmek imkânlarını aramak ve hazır lamak olacaktır. (Soldan 
bravo sesleri) 

Gümrük mevzuunda tarifelerin milletlerarası anlaşmalar icaplarına 

göre, memleke t ihtiyaçlarının inkişafına imkân verecek tarzda yen iden ve 

toptan gözden geçirilerek kanunlaşt ır ı lmasını zaruri görmekteyiz . 

Muhte rem arkadaşlar; 

Yeni iktidarı Halk Part is inden ayıran müh im bir görüş farkı da, zira

at işlerimizin ele al ınışında tecelli edecektir. 
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Nüfusumuzun yüzde sekseni ziraatle meşgul bu lunmakta , Türkiye 'de 

ziraat millî ekonominin ticaretimizin ana kaynağını teşkil etmektedir . 

Bunun içindir ki, millî gelirin artması ve her sahada ka lk ınmanın ana 

şartı bu temelin kuvvet lenmesi suretiyle mümkün olabilecektir. 

Ziraatin iktisadi bünyemiz in temelini teşkil ettiğini hiçbir zaman göz

den uzak tutmayacağız. Eski iktidarın yaptığı gibi gösterişçi ve pahal ıya 

mal olan bir Devlet müessesesinin, karasaban ve kağnının m a h k û m u 

olan geri bir zirai bünye üzerine kurulamayacağı , kuru lmak istendiği 

takdirde ise millî ekonomiyi takatsiz düşüreceği hakikati da ima hesap 

o lunmak lazımdır. Bugüne kadar takip olunan yol şayet şu kısaca ifade 

ett iğimiz görüşe mutabık olsaydı, yalnız ziraatimiz inkişaf e tmekle kal

maz diğer bütün istihsal ve iktisadi faaliyet şubeler inde de çok feyizli ge

l işmelere şahit o lmak m ü m k ü n olurdu. 

Ziraati ön plâna alan böyle bir görüşle hareket ederek zirai kredi dâ

vasını , z iraat alet ve vasıtaları meselelerini hastalık ve haşereler le müca

dele, iyi tohum ve tohumları ıslah mevzularını ziraat tekniğini i ler letme 

çarelerini ehemmiyet le yeni baştan gözden geçireceğiz. 

Küçük ve büyük sulama işlerine hız vermenin ver imi süratle art ıran 

ve yeni yeni teşebbüslere geçmek imkânını veren bir mevzu o lduğuna ka

niiz. Toprak landı rma işini daha emniyetl i , pratik ve süratli usul lere bağ

lamak niyetindeyiz. 

Unutu lmamak icabeder ki, daha düne kadar milyarı geçen Devlet Büt

çesi içinde Ziraat Vekâletine tahsis olunan miktar otuz milyon lira civa

r ında idi. Ve bu nispet hiçbir zaman bütçenin yüzde üçünü geçmemişt ir . 

Çok uzun yıllar içinde Ziraat Bankasının tediye edi lmiş sermayes inde 

esaslı bir fark görülmemişt ir . Rakam olarak görülen farkların hakikat ta 

para iştira kuvvet indeki düşüklüğün yarattığı farka bile tekabül etmedi

ği basit bir hesapla ortaya çıkacak hakikatlardandır. 

Bu sebeplerle evvelâ bütçenin diğer yiyici k ıs ımlar ından tasarruf ede

ceğimiz miktarlarla ziraat bütçesini takviye etmek ve z iraat imizin ana dâ

valarını teşkil eden yukar ıda ifade ettiğimiz mevzular ı memleket çap ında 

olarak ele a lmak azmindeyiz. (Soldan alkışlar) 

Sulama işleri gibi yol ve tarife meselelerini de z iraatimizle doğrudan 

doğruya alâkalı mevzular addetmekteyiz . Hattâ vergiler ve gümrük tari

feleri sistemleriyle ziraatimizi kuvvet lendirmenin çarelerini arayacağız. 

Hulâsa Devletin bütün faaliyet şubelerinde bu ana kaynağın inkişaf 

ett ir i lmesini temin edecek bütün tedbirleri a lmak kararındayız. Bu ara-
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da Ziraat Bankasının sermayesini sözde değil hakikatta art ı rmak lüzu

m u n a kani bulunuyoruz. Bunun ne miktara kadar yapı lması kabil o ldu

ğunu esaslı tetkiklerden sonra tespit edeceğiz. Y ine kredi mevzuunda ko

operatif lere daha fazla ehemmiyet vereceğiz. 

O rman meselesine gelince; derhal ve katiyetle söyleyel im ki, bugün

kü s isteme behemehal son vereceğiz. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) Çünkü 

bugünkü sistem ormanların muhafazası için büyük fedakârl ıkları istil

zam etmekte , öteden beri ormanla alâkalı mi lyonlarca vatandaşlar ımız ı 

m a h r u m ve meyus bir halde yaşatmakta ve bütün orman mahsul ler in in 

çok pahal ıya mal olması neticesini vermektedir . Diğer taraftan da bugün

kü orman mevzuat ı halkla Hükümet arasında derin bir sevgisizl ik yarat

makta çeşitli ahlâki zarflara ve türlü kötülüklere zemin teşkil etmektedir . 

Ulaşt ı rma ve bayındırlık işlerimize evvelâ ziraat ve millî ekonomi ile 

çok yak ından alâkalı mevzular olarak kıymet vermekteyiz . Sonra da ulaş

t ırma ve bayındır l ık sahalarındaki faaliyetleri memleket te iktisadi ve mâ

nevi bütünlüğü temin edecek mevzular olarak görmekteyiz . U laşt ı rmada 

motorun süratli, kolay ve ucuz nakliyatı temin ettiği bu devirde bi lhassa 

karayol lar ına ehemmiyet vereceğiz. Köy yollarının yapı lması hususunda, 

imkânlar ın müsaades i nispet inde umumi bütçeden yard ım temini sağla

yacağız . (Soldan bravo sesleri) 

Bugüne kadar yüz milyonu mütecaviz bir paranın su lama işlerinde 
nasıl heder edildiğini görmekle müteessiriz. Bu acı tecrübeden faydala
narak, israflara mevzu o lmuş bulunan su işlerini istihsal dâvamız ın ana 
meseles i olarak ele alacağız. (Soldan alkışlar) 

Yapı ve imar işlerinde bugüne kadar devam edegelen lüks ve israf z ih

niyeti yer ine zaruret halinde, ancak ihtiyaçlara cevap verebi lecek, malî 

takat imize uygun mütevazi yapılar meydana get irme yo luna gidilecektir. 

Gerek Devlet Hazinesinden ve gerekse, diğer â m m e müessese ler ince ka-

tî iht iyaca ve iktisadi maksat lara karşılık o lmayan inşaata müsaade et

meyeceğiz . (Soldan alkışlar) 

Sıhhat işlerimizin hattâ komşu memleket lere nispetle ne derece ihmal 

o lunduğu ve hususiyle köy lümüzün sağlık meselesi hakk ında hemen 

hiçbir şey yapı lmadığ ı acı bir hakikattir. Bu vaziyeti göz önüne alan Hü

kümet imiz , bir taraftan şehirlerimizdeki hastaneler in tanzimine ve çoğal

t ı lmasına çal ışırken, diğer taraftan da köy lümüzün tıbbi ve sıhhi ihtiyaç

larının tatminini ehemmiyet le ele a lmak kararındadır. Yeni portat i f has

taneler ve sağlık merkezleri tesisi hususunda ş imdiden teşebbüslere geç

miş bulunuyoruz . Verem, sıtma ve sair bu gibi içtimai bir musibet hali-
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ni alan hastal ıklara karşı daha geniş ve ciddî bir mücade le programı ha

z ı r lamak ve bu arada koruyucu tababete lâyık o lduğu ehemmiyet i ver

mek azmindeyiz . Bu tedbirler, memleket in iktisadî ka lk ınmasıy la ve hal

kımız ın yaşayış şartlarının yükselmesiy le mütenas ip olarak u m u m i sıh

hat du rumumuzun da iyiliğe doğru gitmesini temin edecektir. 

Maar i f işlerimize gel ince : 

Maddî bak ımdan ne kadar i lerlemiş olursa olsun, millî ve ahlâkî sar

sı lmaz esaslara dayanmayan, ruhunda mânevi kıymetlere yer ve rmeyen 

bir cemiyet in, bugünkü karışık dünya şartları içinde kötü âkibet lere sü

rükleneceği tabiidir. Tal im ve terbiye s isteminde bu gayeyi göz önünde 

bu lundurmayan, gençliğini millî karakterine ve ananeler ine göre mânev i 

ve insanî kıymetlerle teçhiz edemeyen bir memlekette i lmin ve teknik bil

ginin yayı lmış olması, hür ve müstaki l bir millet olarak yaşaman ın temi

natı sayı lamaz. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) Yı l lardan beri sarih bir istika

metten ve rasyonel bir p lândan mahrum olduğu için mütemad i değişik

l iklere, sarsıntı lara uğrayan Maarif imizin, mil letçe katlanı lan büyük 

madd i fedakârl ıklarla mütenasip bir verimlil ik arz etmediğ i açık bir ha

kikattir. Hükümet imiz , Parti Programımızda tespit edi lmiş esaslar daire

sinde, bu büyük millî dâvayı bir kül halinde ehemmiyet le ele a lmış bulu

nuyor. Tamamiy le demokrat ik bir ruh ile ve i lmin son neticelerine göre 

tespit edi lecek geniş ve teferruatlı bir plân içinde maari f nimetini memle 

ketin her tarafına müsavi şartlarla yaymayı temin edecek kanun tasarı

larını hazırl ıklarımız biter bitmez yüksek tasvibinize arz edeceğiz. (Soldan 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar : 

Memleket imizde çal ışma hayatını ve işverenlerle işçi münasebet ler in i 
içt imai adalet prensiplerine uygun olarak kanun ve nizam yol lar ıy la dü
zenlemek, çal ışanların yaşama seviyesini umumi hayat seviyemizle ve 
memleket in iktisadi imkânlarıyla mütenasip surette yükse l tmek, cemi
yette sosyal güveni temin etmek gayemiz olacaktır. 

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 kanunileştireceğiz. 

Ş imdiye kadar Çal ışma Bakanlığının teftiş ve murakabes i har ic inde 

bırakı lmış olan bir kısım Devlet sanayii ile bu teftiş ve murakaben in hu

dutları içine al ınacak, Garp demokrasi ler inde kabul edi len esaslar daire

s inde işçilere, ücretli tatiller veya ücretli mezuniyet ler sağ lanması imkân

ları araştırı lacaktır. (Soldan bravo sesleri) 
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Çok muhterem milletvekili arkadaşlarımız; 

Seçimlere takaddüm eden zamanlarda Demokrat Parti ad ına neşrolu
nan seçim beyannamemizde ifade ve taahhüt o lunduğu gibi, iktidar de
ğişikliğinin memlekette maddî ve ruhî hiçbir sarsıntıya meydan verme
mesi ve b i lhassa bir devri sabık yaratmak gibi meşum temayül ler in ön
lenmesi esaslar ında azmimiz katidir. (Soldan alkışlar) 

Bundan başka, gene seçim beyannamemizde yazıldığı üzere, mil lete 
mal o lmuş inkılâplarımızı mahfuz tutacağız. (Soldan alkışlar) 

Demokrat ik inkılâbımızın bugüne kadar elde edi lmiş neticelerini 
mahfuz tutmakla kalmayıp. Anayasada vatandaş hak ve hürriyet ler ine ve 
millet iradesine dayanan istikrarlı bir Devlet nizamını teminat alt ında 
bulunduracak esaslı tadiller hazırlayıp huzurunuza arzetmek kararında
yız. Bunun sebebi, bugünkü Anayasanın kuvvetler birliği esas ına dayan
ması ve vatandaş hak ve hürriyetlerini kâfi teminat alt ında bulundura
cak müeyyide lerden mahrum olmak itibariyle millet hâkimiyet i yer ine tek 
parti hâkimiyet in in kurulmasına mâni o lamamış bulunmasıd ır . Bunun
la muvaz i olarak, kanunlar ımızda it iyatlarımızda ve te lâkki ler imizde tek 
parti devr inden arta kalan ne varsa tam olarak tasfiye edeceğiz. (Soldan 
alkışlar) Bu cümleden olmak üzere, meselâ Matbuat ve Ceza Kanunlar ı , 
Memur in Muhakemat Kanunu gibi belli başlı ant idemokrat ik hükümler i 
ihtiva eden kanunları ve mevzuat ımız içinde yer yer tesadüf o lunan bu
na mümas i l hükümler i demokrasi ruhuna uygun tadillerle huzurunuza 
getireceğiz. (Soldan alkışlar) 

Adalet işlerinin yürütülmesinde başlıca esas, teminatl ı bir adalet sağ
lanmasıdır . İnsan ana haklarının ve hürriyetlerinin tam korunabi lmesi , 
adalet in yer ine getir i lmesinde sürat, intizam ve sadelik bu lunmas ına 
bağlıdır. Bu maksadın temini için adalet cihazlarımızın kuru luşunu be
lirtecek esaslı hükümlere ihtiyaç vardır. Bu bak ımdan, mahkemeler imiz 
teşkilât sistemini tespit edecek bir kuruluş kanunu hazır lamak kararın
dayız. Bu kanunun dayanacağı prensipler adalette genel v icdanı tatmin 
edebi lecek sürat ve verimlil ik olacaktır. Yeni kuruluşla hemahenk ola
rak, bir taraftan Adalet Bakanlığı teşkilât kademeler inde rasyonel bir ci-
haz lanma meydana getirilecek; diğer taraftan usul kanunlar ımız yeni le
necektir. 

Yargıç lar ımız ın, Anayasadan aldıkları teminatı hakkiyle gerçekleşt ire
cek hükümler tesis etmenin zaruret ine inanıyoruz. Bunun için yargıc ın 
hukuki durumunu tâyin eden Hâkimler Kanunu hükümler i yeni baştan 
gözden geçiri lerek kendilerine sağlanması zaruri teminat tesis o lunacak
tır. (Soldan alkışlar) 
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A n a kanunlar ımız ın hayatın i lerlemesine tevafuk e tmeyen ve tatbi

katta güçlükler doğuran hükümler i tekrar gözden geçiri lerek yeni mede

ni iht iyaçlara mutabık hükümler haline sokulacaktır. 

Aynı zamanda, adalet duygular ına ve ceza hukuku esaslar ına uygun 

bir af kanunu tasarısı meydana getirebilmek için gereken tetkiklere giri

şi lmiş olup yak ında bu tasarıyı Büyük Meclise sunacağız . (Soldan alkışlar) 

Gene memleket te istikrarı teyit ve vatandaş haklarını teminat a l t ında 

bu lundurmak bakımından, idare cihazının, iktidar değişmesinin tesirle

r inden masum ve yalnız kanunun emrinde ve milletin h izmet inde bu lun

durulmasın ı zaruri görmekteyiz. Bu maksadın elde edi lmesi her şeyden 

evvel her sınıf memur hak ve haysiyetinin kanunlar la mahfuz bu lundu

ru lmas ına bağlıdır. Devlet memurlar ı şahıs veya zümreler in emir veya ar

zular ına tâbi o lmaktan kurtarı lmaları esbabı üzerinde duracağız . (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; 

Devlet c ihazımızın bugünün ihtiyaçlarına cevap verebi lecek hale geti

r i lebi lmesi için b i lûmum Devlet hizmetlerinin rasyonel olarak yen ibaştan 

tanzimini zaruri görmekteyiz . Bu suretle hizmet ver imini art ı rmakla be

raber her bak ımdan tasarruf temin edileceği de aşikârdır. Memur lar ımı 

zı nispî bir refaha kavuşturmanın yolu da ancak bu olabilir. Bütün bun

ları yaparken hiçbir kimsenin mağduriyet ine asla meydan vermeyecek 

usullerin bulunabi leceğine şüphe etmiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 

Biraz yukar ıda millete mal o lmuş inkılâplarımızın korunmas ından 

bahsetmişt ik. Bu konuda bi lhassa üzerinde duracağımız mese le memle 

keti iç inden yıkıcı aşırı sol cereyanları kökünden temiz lemek için icabe-

den kanuni tedbirleri almaktır. (Soldan alkışlar) İrticai ve ırkçılık gibi ayı

rıcı cereyanları vasıta olarak kul lanan ve çok defa kendisini bu maske ler 

a l t ında gizleyen aşırı solcu hareketlere karşı gereken bütün kanuni ted

birleri a lmakta asla tereddüt etmeyeceğiz. Biz bugünün şartları iç inde 

aşırı sol cereyanları fikir ve v icdan hürriyeti mevzuunda müta lâa e tmek 

gaf let inde bulunmayacağız . (Soldan bravo sesleri) Bugün aşırı sol cereyan

lara mensup olanların, mücerret bir fikir ve kanaat sahibi o lmaktan zi

yade kıyıcı cereyanların aletleri olduklarına şüphemiz yoktur . Fikir ve 

v icdan hürriyeti perdesi alt ında bütün hürriyetleri kan ve ateşle yok et

mekten başka bir maksat gütmeyen bu ajanları adalet pençes ine çarptır

mak için icabeden kıstasları vuzuh ve katiyetle tespit e tmek zaruret ine 

inanıyoruz. (Alkışlar) Ancak bu suretledir ki, mizah veya siyasi tenkid kis-
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vesi alt ında ayakta tutunmak istenilen ve hakikatta düpedüz aşırı sol ce

reyanlar ın eseri olan neşriyatın tahribat ından memleket i ko rumak kabil 

olabilecektir. 

İrticai tahrike asla müsaade etmemekle beraber din ve v icdan hürri
yet ler inin icaplarına riayet edeceğiz. Hakikî lâyikliğin mânas ın ı biz böyle 
anlamaktay ız . Programımızda da sarahaten ifade edildiği gibi, hakikî lâ-
yikliği dinin Devlet siyasetiyle hiçbir ilgisi bu lunmamas ı ve hiçbir din dü
şüncesinin kanunlar ın tanzim ve tatbikında müessir o lmamas ı şekl inde 
anl ıyoruz. Bu itibarla gerek din dersleri meseles inde gerekse din adam
larını yet işt irecek yüksek müesseseler in faaliyete geçmesi hususunda 
icabeden tedbirleri süratle ittihaz etmek kararındayız. (Soldan alkışlar, 
bravo sesleri) 

Bugün her hangi bir partinin değil bütün milletin müşterek kanaat i
nin bir ifadesi olan dış siyasetimiz hakkında fazla bir şey söy lemeye ve 
Bir leşmiş Milletler idealine olan samimî bağlı l ığımızı tekrara lüzum gör
müyoruz . Ananev î İngiliz ve Fransız ittifakına ve Birleşik Amer ika ile en 
sıkı dost luk ve işbirliğine dayanan, dost luklarına da ima sadık kalan, 
uzak yak ın ve büyük küçük bütün milletlerin istiklâl ve toprak bütün
lükler ine her zaman hürmetkar olan dış siyasetimizin sulhcü mahiyet i 
bü tün dünyaca malûmdur . Bu açık ve samimî siyasetimizin, coğrafi du
r u m u m u z u n ehemmiyet ve nezaketi ve mil let imizin en ağır şartlar altın
da dahi tebarüz eden yüksek ruhi kudreti itibariyle, demokras i cephesi 
ve c ihan sulhu için müh im bir âmil o lduğuna inanmaktayız . T ruman 
Doktr ini ve Marşhal l Yardımıy la bu sulhçü siyasetimizi desteklediğ inden 
dolayı kendis ine milletçe samimî şükran hisleri beslediğimiz büyük dos
tumuz Birleşik Amer ika ile ve büyük müttef iklerimiz İngiltere ve Fransa 
ile siyasi, iktisadi, kültürel münasebet ler imiz i , samimiyet ve anlayış ha
vası içinde her gün daha kuvvet lendirmek en büyük emel imizdir . (Soldan 
alkışlar) 

Bu arada, cihan sulhu için haiz o lduğu ehemmiyet her gün daha iyi 
anlaşı lan Şarkî Akdeniz emniyet ini maddi ve mânevi bak ımlardan koru
mak ve kuvvet lendirmek için, bir taraftan büyük dostumuz ve müttef ik
ler imizin dikkat ve alâkalarını bu mesele üzerine çekmek, diğer taraftan 
da kendi ler ine sıkı dostluk rabıtaları ile bağlı bu lunduğumuz Yakın -
Şark Devletleriyle daha sıkı münasebet ler kurarak bu bölgelerde adalet 
ve anlayış esaslarına dayanan samimî bir dostluk ve tesanüt havası ya
ratmak lüzumunu duymaktayız . Kanaat imize göre, bu net icenin sürat le 
elde edi lmesi yalnız bu bölgelerin değil hattâ Orta - Şark memleket ler i 
nin, b innet ice dünyanın emniyet i bak ımından da büyük bir ehemmiye t 
arzetmektedir . (Soldan alkışlar) 

176 



DÖNEMİN HÜKÜMETLERİ 

Dış s iyaset imizden bahsederken, iç ve dış emniyet imiz in en büyük is

t inatgahı olan Millî müdafaamız meselesi üzerinde de ehemmiyet le dur

mak lâzımdır. Çok şerefli tarihî ananelerin sahibi ve Millî varl ığ ımızın ko

ruyucusu olan askerî kuvvetlerimizi, son tecrübelerin ve teknik terakki

lerin neticelerine göre en yeni silâhlar ve en modern usullerle teçhiz ve 

takviyeye bütün kuvvetimizle çalışacağız. Memleket in maddi ve mânev i 

bütün kudret kaynaklar ına dayanmak ve sulhte o lsun harbde o lsun bu 

kaynaklar ın birbiri ile ahenktar ve mütenasip bir surette ça l ışması im

kânlarını sağlamak suretiyle, iktisadi bünyenin istitaatı içinde, millî mü

dafaamızı en sağlam esaslara istinat ett irmek kabildir. Büyük dos tumuz 

Birleşik Amer ika 'n ın askerî sahadaki maddi ve teknik yard ımlar ından, 

aynı z ihniyet ve anlayışla, daha geniş mikyasta ve daha süratle istifade

ler teminini tahakkuk ett irmeye çalışacağız. (Soldan sürekli alkışlar) 

B A R U T Ç U (Faik Ahmed - Trabzon) - Efendim; Hükümet in programı

nı şimdilik... 

(Kimsiniz sesleri). 

B A Ş K A N - Trabzon Milletvekili Barutçu Faik Ahmed . Muhale fet Par

tisi ad ına konuşacaktır . 

B A R U T Ç U (Faik Ahmet - Devamla) - Bu program üzer inde part imiz in 

noktai nazarını bel irtebi lmek için, bu imkânı bize verecek bir vakte ihti

yaç lüzumu aşikârdır. Onun için program üzerindeki konuşman ın Çar

şambaya bırakı lmasını teklif ve rica ediyoruz. 

A Ğ A O Ğ L U (Samet - Muğla) - Muhterem arkadaşlar. Muhale fet Söz
cüsü sayın arkadaşımızın bu arzusunu biz düşündük ve bu maksat la 
ben ve daha birkaç arkadaş tarafından hazır lanmış olan önerge Riyasete 
takdim edi lmiş bulunuyor. Muhalefete henüz bugün dağıt ı lmış olan 
program üzerinde en geniş tenkidi yapabi lmek imkânlar ını bu suretle 
sağ lamak istiyoruz. (Alkışlar) 

Yine bu suretle bu mukaddes damın alt ında maz ide cereyan etmiş 

olan nahoş hâdiselerin hâtıralarına da ebediyen nihayet vermek ümid in

deyiz, arkadaşlar. (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Başka mütalâa var mı? 

B A Ş B A K A N M E N D E R E S (Adnan - İstanbul) - Muvafakat ediyoruz, 

e fendim. 

B A Ş K A N - Muhal i f Parti namına ileri sürülen mütalâayı dinlediniz, 

Ağaoğ lu 'nun mütalâasını da dinlediniz, Başbakan da muvafakat ini arzet-

ti, ş imdi bir takrir var, okutacağım : 
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Yüksek Başkanl ığa 

1. Hükümet programı sayın üyelere matbu olarak ancak bugün tev

zi edilebilmiştir. 

2. Muhalefet in program üzerindeki geniş tetkik imkânını bulabi lme
sini temin maksadiy le program müzakeresinin 31 Çarşamba gününe ta-
l ikına karar veri lmesini rica ederiz. 

B A Ş K A N - Muhalefet Partisinin Hükümet in programı üzer inde geniş 

tetkikler yapmas ına imkân vermek üzere müzakerenin Çarşamba günü

ne bırakı lmasını arzeden takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

HÜKÜMET PROGRAMININ GÖRÜŞÜLMESİ (5) 
B A Ş K A N - Söz Faik Ahmed Barutçu 'nundur. 

B A R U T Ç U (Faik Ahmed - Trabzon) - Muhterem arkadaşlar, yeni bir 
iktidarın ilk Hükümet i olan Adnan Menderes kabinesinin programını lâ
yık o lduğu ehemmiyet le tetkik ettik. Üç mi lyondan fazla vatandaş ın oy
ları ile muhalefet vazifesine çağrı lmış olan C.H.P. Mecl is Grubu, program 
hakkındaki görüşlerini bu millet kürsüsünden Büyük Mecl ise ve bütün 
yurda duyurmak la bir borcu yerine getirdiğine inanmaktadır . C.H.P. mu
halefette bu lunduğu müddetçe daima ve yalnız fikir ve prensipler üzerin
de durmayı şiar edindiğini yeni Meclis dönemimiz in daha baş lang ıc ında 
ifade e tmek ister. 

İktidar Partisi tarafından fikirler ve prensipler ortaya kondukça ve 

bunlar ın tatbikinin her safhasında murakabe vazifemizi yer ine getirece

ğimizi beyan ederiz. Murakabemiz sadece beğeni lmeyen hususlar ı belirt

mekten ibaret kalmayacaktır . İyi güzel ve doğru bu lduğumuz noktalar ı 

da açıkça işaret edeceğiz. 

Hükümet programına bu zaviyeden baktığımız zaman gözümüze çar
pan noktalar şunlar o lmuştur : 

1. Başbakanın Yüksek Heyetinize sunduğu Hükümet programının 

daha baş ında hukuki prensipleri bakımından yanl ış telâkkilere yol aça-

(5) Tutanak D. : C. 1, s. 43 - 92, 94 - 114, 115 - 143 

Manisa Milletvekili 

Samet Ağaoğlu 

İstanbul Milletvekili 

Dr. Mükerrem Sarol 

izmir Milletvekili 

Dr. Ekrem H. Üs tündağ 

Konya Milletvekil i 

U. N. Yiğiter 
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cak bir ifade tarzı bulunmaktadır . Adnan Menderes , Dokuzuncu Büyük 
Millet Meclisinin "ilk defadır ki... millî iradenin tam ve serbest tecellisi 
net icesinde millet mukadderat ına hâkim olmak mevki ine ge lmiş bulun
duğunu " söyledikten sonra Yüksek Heyetinizin Sayın üyelerini - şüphe
siz haklı olarak - "Türk Milletinin hakikî mümessi l ler i " diye se lâmlamak
tadır. Millet iradesinin gitgide daha tam ve mütekâmi l bir tarzda belirtil
mesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş tarihi o lan 23 
Nisan 1920 den beri, değişmeyen bir gaye olmuştur. Dokuzuncu Büyük 
Millet Meclisi bir öncekine nazaran daha mütekâmi l bir usul ile seçi lmiş
tir. Sekizinci Büyük Millet Mecl isinde Yedinciye kıyasla daha mütekâmi l 
bir sistem ile, yani tek dereceli seçim, çok partili mücade le ve serbest 
münakaşa havası içinde seçilmiştir. (Soldan, hâşa, hâşa sesleri) 

Millet temsilcilerini seçmek konusunda tekâmülün son haddine var
dığını iddia eden bir memlekete dünya üzerinde ras lanamamışt ı r . Bizde 
ise, tecrübenin ilk safhalarında bulunulduğu aşikârdır. Demokrat Parti 
ikt idarının seçim usullerimizi daha da mütekâmi l bir hale get irmek için 
gayretlerini esirgemeyeceğini ümit etmek hakkımızdır . C. H. Partisinin 
çoklukta olduğu 1946 - 1950 döneminde B. M. Meclisi ve Hükümet ler , 
iktidarın rahatça el değiştirmesini mümkün kılacak tedbirleri, Türkiye 
tar ihinde ilk defa olarak, samimiyet le benimsemiş ve tatbikini teminat al
t ında tutmaya muvaffak olmuşlardır. 14 Mayıs seçimler inden dört gün 
önce bizzat Sayın Adnan Menderes, şiddetli baskılar yapı ldığını ve bâzı 
yer lerde seçime g irmemeyi düşündükler ini ilân eylemiş idi. Milletin, tem
silcilerine hakiki temsilciler olarak bakmasını kolaylaşt ıracak tekâmül
lerden biri de, bütün partilerin yalnız kazandıkları deği l ,kaybett ikleri se
çimleri de hulûs ile kabul etmeye, alışmaları olacaktır. (Bravo sesleri) 

2. 14 Mayıs tarihinde "normal" sayılan bir yeni "Devir" açıldığı söy
lenmektedir . Türkiye 'de yeni devir Cumhuriyet ile açılmıştır. 14 Mayıs 
bugünkü iktidar partisini normalleşt irmiş. Devlet ve Hükümet mesul iye
ti alt ında çal ışmanın ehemmiyet ini idrak etme bak ımından kendisi için 
yeni bir "Devir" o lmuş ise, memleket hesabına seviniriz. 

3. Hükümet programları umumiyet le yapı lacak işler, a l ınacak tedbir

ler hakk ında sarih beyanlar ihtiva eder. Menderes Hükümet i yüksek he

yet in huzuruna bir yenil ikle çıkmıştır. Programındaki sözlerin yar ıs ından 

fazlasını kendi ler inden önceki iktidarı 30 yıllık icraat devresini tenkide 

hasretmişt ir . Bir muhalefet partisinin iktidara karşı kul lanacağı üs lûp ve 

usul ile ka leme al ınmış olan tenkidler, hakikatların ifadesi olsaydı, mu

halefetten yeni ç ıkmış olmanın alışkanlığı der, bunlar üzer inde durmaya 

lüzum görmezdik. Henüz iktidara gelen bir partinin ilk Hükümet i olarak 
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karşıs ında bu lunduğu müşkül lere ve memleket işlerinin umumi manza
rasına bir göz atmayı faydalı gören ve bi lhassa ellerine m a m u r bir vatan 
devredi lmekte olduğu iddialarına karşı bugünkü durumun u m u m i efkâr 
önünde açıklanmasını zaruri sayan Hükümet , şunları söy lemekle işe gi
r işmektedir : 

"Bir memleket te hükümetler in en değersizi bile uzun müdde t iş ba
ş ında kaldıktan sonra, şurada ve burada vücuda getirdiği bâzı eserleri 
göstererek övünebil ir. Fakat herhangi bir Hükümet in vazi fesinde muvaf
fakiyet derecesinin hakiki ölçüsü ancak başardığı işlerle el inde mevcut 
imkânlar ın karşılaştırı lması neticesinde taayyün eder". (Soldan, çok doğru 
sesleri) 

Bu sözlerle 1920 den ve 1950 ye kadar sürmüş olan bütün bir devrin 
kötü lenmek istendiği aşikârdır. Cumhuriyet in bu memleket i nası l peri
şan bir halde devraldığı Atatürk 'ün büyük nutuklar ında açık şeki lde tas
vir edi lmiş bulunmaktadır . Memleket in yabancı ist i lâsından kurtulması , 
inkı lâbların yapı lması , ekonomik, sosyal, kültürel bak ımlardan Türki
ye 'nin yeniden doğuşu veya uyanışı devri diye haklı olarak dünyada nam 
almış bir millî ka lk ınma ve yükse lme devrinin bu derecede insafsız bir 
tasvir ile yâdedi lmesi esef verici bir olaydır. Hele bu kötü lemenin iktida
ra yeni ge lmiş ve henüz hiçbir icraat göstermemiş bir partinin hüküme
t inden gelmesi ayrıca elem vericidir. "Hükümet ler in en beceriksiz i " isna
dı alt ına al ınan o Hükümet lerde bugünkü iktidarın yüksek şeref vazife
lerine getirdiği sayın zevattan bâzılarının da baş mesul iyet mevki ler inde 
yer a lmış bulunduğu hatırlanırsa, i thamdaki garabet büsbütün acıklı bir 
hal alır. (Sağdan alkışlar) 

Eğer, Hükümet programı gibi tarihe geçecek bir vesika bahis mevzuu 
o lmasa idi; mazinin takdir, tenkid veya müdafaası artık tarihe bırakı lma
lıdır, diyebil irdik. Fakat, memleket in kendis inden sadece icraat bekledi
ği bir hükümet , polemiğe saptığına göre, memleket i ne vaziyette devral
dıklarını, biz de bel irtmek zorunda kalıyoruz. 

Arkada bıraktığımız son otuz yı lda başarı lan işlerle, elde mevcut im

kânları - Hükümet programında gösterilen arzuya uyarak - tespit edel im. 

Önce , elde mevcut imkânların neler o lduğunu hat ır lamakta fayda vardır 

: 1920 den 1923 e kadar bu memleket ö lüm kal ım mücadeles i yapmış ve 

kazandığ ı zafer, elde ettiği sulh ile şeref imtihanını başariyle vermiştir . 

1923 Türkiye 's inin manzarasını göz önünde canlandırmak, o tarihte elde 

ne imkân bulunduğunu gösterir. 

Türk Milletinin, 1912 den itibaren, savaş hal inde bu lunduğunu bir 

tarafa bırakal ım. Birinci Cihan Harbi, bütün dünya için, dört sene, Türk 
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Milleti için sekiz sene sürmüş ve memleket in en mamur kısımlarını , te
mel ine kadar yakarak harap bırakmıştır. 

Birinci Cihan Harbinden kısa bir zaman sonra başlayan dünya eko
nomik buhranı Türkiye 'yi de büyük mikyasta sarsmış ve bu hal, 1934 se
neler ine kadar devam etmiştir. Bu zamanda ve bundan sonra, 1939 a 
kadar, Türk vatanı azgın istilâ emeli peşinde koşan bir Akdeniz Devlet i
nin tehdidi alt ında yaşamıştır , 1939 dan 1945 e ve 1945 ten bugüne ka
dar da İkinci Cihan Harbinin ve Üçüncü Cihan Harbi kaygı larının yalnız 
askerî ve siyasi değil malî ve ekonomik tazyikleri alt ında ka lk ınmaya ça
lışmıştır. Güçlükleri ve imkânları bu kadar aşikâr olan bir tarih devrin
de memleket imiz harabelerini tamir etmiş; malî ekonomik ve endüstr iye l 
birçok eserler vücuda getirmiş yurdun iç pol i t ikasında Cumhur iye t in 
halk idaresini en son merhalesine vardırmış; dış pol i t ikasında büyük Av
rupa ve Amer ika Devletleri müttefiki, dostu ve ayni medeniyet yo lunun 
yo lcusu hal ine gelmiş, Garbî ve Şimalî Avrupa memleket ler i ai lesine gir
miştir. (Sağdan alkışlar) (Soldan; hepimiz beraberdik sesleri) 

İçerde huzuru ve istikrarı ve dışarda emniyet ve itibarı sağ lamış olan 
bir memleket in , iki c ihan harbinin güçlükleri içinde pek büyük şeyler 
yapmış o lduğunu teslim etmek için en ufak bir insaf kâfidir. (Soldan, in
saf sesleri) 

Bütün dünyada hayranlık uyandırmış olan y irminci asır eserinin, ya
ni "Türkiye Cumhuriyet in in" , hiçbir şey olmadığını resmî bir ağ ızdan 
duymak, hazindir. 

SAROL (Mükerrem - İstanbul) - Bir hakikattir, maalesef. 

B A R U T Ç U (Faik Ahmed - Devamla) - Bugünkü netice, biraz önce işa
ret ettiğimiz veçhile başlangıçta pek mahdut imkânlardan fayda lanmaya 
çalışı larak ve adım adım genişleti lerek elde edilmiştir. Maliye, iktisat, zi
raat, eğit im, sağlık sahalarında memleket in gerçek durumunu bir de Hü
kümet programındaki tenkidleri ele alarak bel ir tmeye çal ışal ım. Yüksek 
Heyet in izden bu gayretinizi müsamaha ile karşı lamalarını r ica ederiz. 
Çünkü bu suretle bütün bir Cumhuriyet devrinin müdafaas ın ı yapmış 
olacağız. 

1. Devlet Bütçesinin kolayca indiri lemeyecek yükler alt ında bu lun
duğu, gelecek yıl lara sâri taahhütlerin bu yükleri artırdığı, gelir kaynak
larının kısırlaştığı, Gelir Vergisi ihdası suretiyle atı lmış olan malî ad ımın 
nereye gideceğinin belli olmadığı, yekûnları her yıl artan ve açıkları her 
yıl kabaran bütçelerden istihsali artırmayı sağlayacak tahsisat ayrı lma
dığı, Devlet borçlarının iki buçuk milyara yaklaştığı ileri sürülmekte , is
raf lardan ve Devlet teşkilâtının genişl iğinden şikâyet edi lmektedir . 
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S O L D A N BİR MİLLETVEKİLİ - Çok güzel söylemiş! 

B A R U T Ç U (Faik Ahmet - Devamla) - İ lerleyen ve bugünkü medeni 

milletler seviyesine ulaşmak azminde olan bir memleket te bütçeler in her 

yıl bir evvelki yı la nazaran artması gayet tabiîdir. Memleket in ka lk ınma

sı için girişilen teşebbüslerin bütçe ile karş ı lanamaması hal inde açıkları 

iç veya dış istikrazlarla kapatmak kadar da tabiî bir şey o lamaz. (Soldan, 

maşallah, maşallah sesleri) Eğer bütçelerimiz bu görüşle tetkikten geçiri le

cek o lursa varı lacak netice bir tenkid konusu o lmaktan çıkar. 

1923 ten 1950 malî yılı baş ına kadar bütçelere konulan ödenekler in 

miktar ı 14 milyar civarındadır. Bunun yüzde 15,72 si yurdun imar ına ve 

c ihaz lanmasına sarfedilmiştir. Bu nispet 1923 - 1938 de yüzde 14,22, 

1939 - 1949 da ise yüzde 16,23 tür. Harb yılları içinde Millî s a vunma hiz

met ler indeki artış da göz önünde tutulacak olursa, bütçeler imiz in yapı

cılığı hakk ında verilecek hüküm daha çok ehemmiyet kazanır. Borçları

mızı, memleket in kalkınması için yapı lan masraflarla, 26 yıl iç inde büt

çeler imizin umumi yekûnunun yüzde 42,48 ini bel 'eden Millî Sa vunma 

masraf lar ıy la karşılaştırınca, çok görmek de insafsızlık olur. Kaldı ki, bu 

borçlar ın tamamı da yalnız Devlet bütçesine yük o lmamaktadır . 

Bütçede tasarruf, Devlet masraflarının yer inde sarfedi lmesini temin 

eylemektir . Tasarruf, hizmetleri k ısmak veya yapmamak mânas ına alına

maz. Bu bak ımdan, Devlet bütçesinden ödenek indiri lmesi kabil görül-

müyorsa bu, bütçenin hizmetlere göre tahsis edildiğini ifade eder. 

Gelir kaynaklar ımızın daha verimli bir hale getir i lmesi için Halk Par

tisi hükümet ler in in bir vergi re formuna doğru gittikleri ma lûmdur . Gelir 

Vergis i vergi adaletini temin etmek bak ımından atı lmış bir adımdır . Mu

amele Verg is inde yapı lan çal ışmaların müspet neticeleri yeni Hükümete 

devredi lmişt ir . Biz im de takip etmekte o lduğumuz polit ika Vasıtal ı vergi

lerin azalt ı lmasına çal ışmak ve Vasıtasız vergiler menbalar ın ı kuvvet len

d irmek suretiyle vergi adaletini m ü m k ü n olduğu kadar yer ine get i rmek 

idi. (Soldan, oo! sesleri) Yalnız Hükümet beyannames inden vergi ıs lahat iş

lerini, Gelir Vergis inden al ınacak neticelere intizaren geriye bırakı ldığını 

öğrenmek bizi üzmüştür. 

Gelir kaynaklar ımızın kısırlaştırı lmış olması iddiası, vergi y ü k ü n ü n 

Millî gelire olan nispeti ile karşı laştır ı lmadıkça bir mâna ifade etmez. Tet

kik edi l ince görülecektir ki, vergi yükümüzün Millî gel ir imize olan nispe

ti diğer memleket lere nazaran yüksek değildir. Bunda da b i lhassa müs 

tahsili h imaye sistemimizin müessir o lduğunu söylemek isteriz. (Soldan, 

maşallah sesleri) 
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İsrafa gelince; bu çok sözgötüren, türlü görüşlere göre değişen bir ko
nudur. İsraf sadece bir i tham şeklinde ileriye sürülür ve yerleri gösteri l
mezse cevabı bulunamaz. Bütçe üzerinde tesir b ırakacak hakiki israflar 
bu lunur ve önlenirse kendilerini ancak destekleriz. 

2. 1950 Bütçesi için de : 177 milyonluk açığın 155 mi lyon l irasının 

Marshal l Plânı yardımından karşılanacağı, halbuki bunun için özel an

laşmalar gereğince taraflar arasında mutabakat yapı lamadığ ı , bunun 

bütçenin tatbikından evvel yapı lması icabettiği ileri sürülmektedir . 

Marshal l Plânı yard ımından 155 milyon l iranın Amer ikan Yard ım Ka

nununa göre bütçemize ithali bütçe Meclise sevkedi lmeden önce alâkalı

larla görüşülmüş ve Bütçe Kanununun 3 üncü maddes i bu görüşmeler 

sonunda varı lan mutabakata uygun olarak hazır lanmıştır . Ancak bunun 

kul lanı lması , yine Amer ikan Kanununa göre muayyen usul lere bağlı bu

lunduğundan bunu da halletmek için görüşmelere arasız devam edi lmiş 

ve bu maksat la Amer ika 'ya bir heyet de gönderi lmiştir, (Soldan, gürültüler, 
"Hem ne heyet" sesleri) Bu heyet Amer ikan makamlar iy le mutabakata va

rıldığını telgrafla bildirmişti. Bu itibarla zamanımızda bu konuda prensi

bi hal ledi lmemiş bir mesele bırakılmamıştır. 

Sırası ge lmişken Hükümete şu noktayı hatır latmak isteriz. Marshal l 

Yard ımından faydalanmak, dâvalarımızın iyi müdafaa ve takipedi lmesine 

ve Amerika ' l ı mükellef lerce ödenen paraların yer inde harcandığ ına ken

dilerinin inandır ı lmasına bağlıdır. Bu işe verilen ehemmiyet in ifadesi ola

rak kurulan Bakanlığın Hükümetçe boş bırakı lmasındaki isabetsizl iğini 

be l i r tmek isteriz. 

3. 1950 Malî yılı içinde gelirlerde ehemmiyet l i bir ger i leme o lduğu 
hakkındaki iddiaya gel ince : Şimdiye kadar bütçe tahminler ine göre tah
sil edi lmesi lâzımgelen miktarlara nazaran az da olsa bir ger i leme oldu
ğu görülmektedir . Bu, gelir kaynaklarındaki aza lmadan değil, tâli ele
manlar ın vatandaşlara bâzı vergilerin kaldırılacağı ve bâzı larının da indi
ri leceği hakkında yaptıkları geniş propagandalardan ileri ge lmektedir . 
(Soldan gürültüler). Hükümet mevcut vergiler hakkında sarih görüşünü 
acele ifade etmedikçe, tahsilat seyrinin daha da ağır laşma ihtimalini göz 
önünden uzak tutmamak icabeder. (Sağdan, bravo sesleri). 

B A Ş K A N - Beş dakikanız var. (Soldan, devam etsin sesleri). 

B A R U T Ç U (Faik Ahmed - Devamla) -

4. Devlet in takip ettiği istikraz politikasının isabetsizl iği ve bu arada 

istikraz imkânlar ı daraldıkça faiz hadlerinin yükseldiğ i ve 1949 da çıka

rı lan tahvi l lerden ancak dörtte birinin satılabildiği söylenmektedir . 
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Devlet tahvil lerinin Osmanl ı İmparator luğu zamanındaki durumu
nun, memleket te Hazineye karşı it imadı ortadan kaldırdığı bir hakikatt ir . 
Cumhur iye t devrinde ilk deneme istikrazı 1933 te yapı lmışt ır . Bu istik
razın ikramiyesiyle birlikte faizi yüzde 7 idi. Bu tahvil lerin rağbet görme
si, halkı tasarrufa teşvik etmesi bakımından da ehemmiyet l i gö rü lmüş ve 
bunu diğer dahilî istikrazlar takip etmiştir. Faiz piyasasının bir memle 
ketin iktisadî şartları ve sermaye miktarı ile sıkı münasebet i bu lunduğu 
aşikârdır. Devlet tahvillerinin faizi 1947 ye kadar yüzde 7 ka lmış ve bu 
y ı ldan it ibaren yüzde 6 ya indirilmiştir. Binaenaleyh faiz miktar ının artı
rıldığı hakkındaki iddiada maddi bir hata görülmektedir . 

1949 da çıkarılan tahvil lerden, tasarruf, irat sahipleriyle tüccarların, 
şirketlerin, bankaların aldığı miktar yüzde 59,53 tür. İhracı müteak ip bu 
nispet artmıştır. Burada da Hükümet programında hataya düşülmüştür . 
Devlet tahvil lerinin piyasadaki ihraç kıymetler inin fevkında muame le 
görmesi , tasarruf sahiplerinin gösterdiği a lâkanın sarih bir ifadesidir. 

5. Alt ın s tokumuzun 214 tondan 137 tona düşürüldüğü ve dört to
nunun da terhin edildiği beyan edilmektedir. Harb yılları iç inde çeki len 
büyük mahrumiyet ler pahasına toplanan altının, harb sonunda, ithalât 
imkânlar ı hâsıl olunca, bu mahrumiyet ler i ön lemeye ve diğer taraftan, 
y ıpranmış olan teçhizatımızın yeni lenmesine sarfedildiğini yeni Hükümet 
farketmemiş görünmektedir . (Soldan gülüşmeler, gürültüler) 

B A Ş K A N - Rica ederim, müdahale etmeyin! 

B A R U T Ç U (Faik Ahmed - Devamla ) -

6. Devletçi l iğimiz, devlet kapitalistliği ile i tham ediliyor. Bu yanl ış bir 
görüştür. Çünkü Devlet kapital izmi ferdî ve hususi teşebbüsü inkâr eden 
ve bütün işletmeciliği kendinde toplayan bir sistemdir. Biz im devletçil iği
miz, hususi sermayenin yapamayacağ ı işleri yapan, memleket in kalkın
masını , bek lemeden temin etmeye çalışan bir sistemdir. 

(Soldan bir milletvekili - Gazoz, gazoz!) 

B A R U T Ç U (Faik Ahmet - Devamla) - Devletçi l iğimiz muasır medeni 

yete bir an evvel kavuşma gibi memleket imiz in tarihî ve hayati zaruret in

den doğmuştur . 

Hükümet in programı her işte kendisine rehber olacak dört esas mih
ver etraf ında toplanmaktadır . Bunlardan birincisi Devlet Bütçes ine taal
lûk etmektedir . 

Devlet hizmetler inden âzami tasarruf etmek, Devlet masraf ve külfet

lerini asgariye indirmek, bütçeyi iktisadi bünyemiz le mütenas ip bir hale 

koymak ve hakiki manasıy la muvazenel i bir bütçe yapmak. 
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Hükümet hangi hizmetlerden, hangi masraf lardan indirme yapacağ ı 
nı bel irtmemişt ir . Esaslı hizmetler bir tarafa b ı rak ı lmadan yapı lacak ta
sarrufları memnunluk la karşılayacağız. Yalnız Devlet, memleke t imizde 
m ü h i m birçok işlerle karşı karşıyadır : Sulama, yollar, tarım, millî eğit im, 
sağlık mevzular ında bitiri lmesi gereken büyük işler vardır. Bunlar ın ta
hakkuk ettiri lebilmesi için bütçe kaynakları kâfi ge lmezse Hükümet is
tikraz imkânlar ı aramaya çalışmalıdır. 

İkincisi esas iktisadi c ihazlandırmayı sürat lendirmek, üçüncüsü bir 
envest isman plânı yapmak, dördüncüsü de istihsali devletin zararl ı mü
dahale ler inden ve her çeşit bürokratik engel lerden kurtarmak şekl inde 
ifadesini bulmaktadır . 

Bu esasların çeşitli memleket mevzularıy la karş ı laşmasında ne gibi 
Hükümet tedbirlerine inkılâp edeceği noktasında ise program bizi aydın-
latmamaktadır . Devletin elinde bulunan müessese lerden bâzı lar ının hu
susi sermayeye devrolunacağını ve gene hususi teşebbüsün yapamaya
cağı işlere devletin teşebbüs edeceğine dair işaretlerin hangi mevzu lara 
taal lûk ettiği görüldükçe mütalâamız ı söyleyeceğiz. Yalnız millî sermaye 
ve emekle meydana getirilen müesseseler in hususi ellere devri konusu
nun bütün milleti i lgi lendirecek nazik bir konu o lduğuna ehemmiye t l e 
işaret etmek isteriz. 

Bir yandan dünya ekonomisi içinde ve onun usulleri dâhi l inde çalı
şan bir Av rupa memleket i olan Türkiye 'nin, öte yandan iktisadi sahada
ki iktisaplarını ve yapacağı hamleleri korumak gibi görevleri vardır. Bu 
noktada gözlerimiz, tabiatiyle gümrük tarifeleri pol i t ikasında Hükümet in 
takibedeceği yol üzerinde durmuştur . 

Hükümet programında bize bu husuta söylenen şeyler çok m ü p h e m 
dir. Fi lhakika memleket ihtiyaçlarının inkişafına imkân verecek tarzda 
tarifelerin yeniden ve toptan gözden geçirilerek kanunlaşt ır ı lacağı i fade 
edi lmektedir . Bu ifadeden maalesef bir şey anlamak m ü m k ü n o lmuyor . 

Zira tarife konusunda bahis mevzuu olacak şey, memleket ihtiyaçla
rının inkişaf ettiri lmesi değildir. Bu ihtiyaçlara cevap verecek faaliyetle
rin inkişafı bahis mevzuudur. 

Bu mevzua programda bir kere daha temas edilmiştir. Tar ım polit ika
sı bahsinde. (Vergiler ve gümrük tarifeleri sistemleriyle z iraatimizi kuv
vet lendirmek çareleri ) nin aranacağı söylenmektedir . Part imizin mazisi , 
bizi z iraatimizin korunmas ında birinci derecede sevinecek olanlar arasın
da bulundurmaktadı r . Fakat Hükümet in şu birkaç satırda ifadesini bu
lan gümrük tarifeleri politikasını okuyacak sanayi muhit ler imiz in duya
cağı endişeyi de gözden kaçıramayız. 
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Devlet in ele alacağı işlerin uzun vadeli umumi bir p lâna bağ lanmak 

suretiyle önceden herkesçe bi l inmesi imkânının teminine dair Hüküme

tin beyannames inde bir kayda tesadüf etmiyoruz. Vaktiy le muhale fe t saf

lar ında hararetl i tart ışmalara konu teşkil etmiş olan bu plân mevzuunu 

Hükümete hatır latmak isteriz. 

Hükümet programında, sair yerlerde olduğu gibi, dış t icaret mevzu

unda da tenkidi kısım üzerinde durularak asıl Hükümet in takibedeceği 

yo lun i fadesine aynı önem veri lmemiştir. 

Sadece bir yekûn mukayesesi Hükümet i dış t icaretimizin 1934 - 1936 

devres ine dahi ulaşmadığı hükmüne sevketmekte buna mukabi l harb 

yı l larının yıkıcı tesiri alt ında çıkan dış ticaret hacminin 1946 dan beri 

nasıl süratle bir kalkınmaya kavuştuğu noktası üzerinde duru lmamak-

dadır. Kaldı ki, 1934 - 1936 yı l larında ihraç ettiğimiz halde bu gün mem

leketimiz ihtiyaçlarında kullanılan maden kömürü, hububat gibi unsur

lar hariç tutulduğu takdirde bahsi geçen devrenin aşıldığı dahi görülür. 

Dış Ticaret mevzuunda Hükümet programı "Dış Ticaret rej imimize 
katî bir istikrar vermek lüzumuna şiddetle kani iz" demektedir . Hüküme
tin takip edeceği polit ikanın ne o lduğunu bu tek cümleden ç ıkarmak ma
alesef m ü m k ü n olmuyor. İstikrar elbette faydalı ve bugünün istihale te
mayül ler i içinde imkân olduğu kadar teminine çalışılır bir şeydir. Fakat 
Hükümet hangi politikayı devamlı ve müstakar hale koymak ist iyor? Bu
nu söylemek elbette zaruri idi. Zira, bu konuda Hükümet in sesi hudut
larımız dış ında da müessir iyet taşır. (Soldan, bravo sesleri). 

Biz, dış ticaretimizi her gün biraz daha sunî payandalardan azade 

olarak ve dünya ticaretine kar ışmaya elverişli bir halde size tevdi ediyo

ruz. Mil let lerarası tediye sisteminin kurulmasında mil letlerarası t icaretin 

ve bizzat memleket imiz in menfaatini görerek Avrupa İş Birliği camias ına 

sarih bir durum ile katı lmış bulunuyoruz. Sanayi imizin korunmas ı zaru

retini de ihmal etmeksizin dünya ticaretinin serbestleştir i lmesi cereya

nında yerimizi aldık. Bu durum, sarih bir dış ticaret polit ikası ile beslen

mek ister. Ümit ederiz ki, Hükümet dış ticaret bahsinde ist ikameti ma

lûm o lmayan bir istikrardan bahsetmiş o lmaktaki kifayetsizliği takdir 

edecek ve Büyük Meclisi ve umumi efkârı daha ziyade aydınlatmak hu

susunda istical gösterecektir. 

Hükümet ofisler üzerinde durarak icabeden kararları alacağını, söy
lemekle iktifa eylemektedir. 

Bir Hükümet in zaman ve şartlara göre, icabeden kararları a lması 

onun tabiî vazifesidir. Fakat programı değildir. 
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Esasen 3 ofisimiz vardır. Ticaret Ofisi, Petrol Ofisi, Toprak Mahsul le 
ri Ofisi. Şu üç Ofise temas edildiğine göre bunlar hakk ında ne yapmak 
niyet inde o lduğunu Hükümet in bilmesi ve bize de bi ldirmesi beklenirdi . 
Hükümet i bu hususta da kararsız, hazırlıksız buluyoruz. 

Bunlardan Ticaret Ofisi, anormal harb yı l larının mahsu lü o lduğu 
için, b iz im tarafımızdan tasfiyeye sevkedilmiştir. 

Petrol Ofisini, memleket imizde petrol arama ve işletme mevzular ı is
tikbal vadett iği şu sırada, bugünkü hizmetlerine i lâveten daha büyük 
hizmetlere namzet telâkki ediyoruz. 

Hele Hükümet in bu bahse dokunup da, Toprak Mahsul ler i Ofisi üze
r inde kararsız kalmasından endişe duyuyoruz. Toprak Mahsul ler i Ofisi 
hububat pol it ikamızın faal bir organıdır. 

Hububat müstahsı l larını ve zamanına göre müstehl iki korumak gibi 
hayırl ı hizmetleri olan bu müessese hakkında sadece icabeden kararla
rın al ınacağını beyanla iktifa etmek, Hükümet in hububat polit ikası hak
kında da tatmin edici izahat vermesini lüzumlu kı lmaktadır . 

Hükümet tekel mevzular ından hangilerinin hususi teşebbüse devro-
lunacağını ve hangilerinin Devlet elinde kalması gerektiğini b i ld i rmemek-
te ve bu noktanın da ayrıca tetkik olunacağı anlaşı lmaktadır . 

Partisinin programında yer almış olan devir prensibinin şu birkaç 
mevzudan hangis ine tatbik edileceğini iş başına gel irken söyleyebi lecek 
kadar Hükümet in hazır lanmış bulunması gerekirdi. 

Programda ele alınacağı ifade edilen zirai kredi dâvası biz im de eski
den beri üzer inde durduğumuz ve parça parça gerçekleşt i rmeye uğraştı
ğımız bir dâvadır. Cumhuriyet in kurulduğundan beri zirai kredi alanın
da katett iğimiz mesafeyi burada merhale merhale bel irtmeyi lüzumsuz 
buluruz. Sadece şunu iddia edebiliriz ki, bugün zirai kredi a lanındaki 
d u r u m u m u z dünden çok farklıdır. Cumhuriyet hükümet ler i zirai kredi 
müessesemiz olan Ziraat Bankasının gelişmesi, sermayesinin art ır ı lması 
için mevcut imkânlar nispetinde duraksız bir gayret sarfetmiştir. En son 
da Banka sermayesinin 300 milyona kadar artır ı lmasını sağlamışt ır . Ay
rıca Marşhal l Plânı kredisinden bankaya sermaye olarak 16 mi lyon dolar 
ve 1950 Bütçesi ile de 16 000 000 lira ödenek sağlanmıştır . 

Gene programda ziraat âlet ve vasıtaları meselesinin ehemmiyet l e 

gözden geçiri leceği söylenmektedir. 

Türk çiftçisinin yeni ve iyi teknik istihsal vasıtalariyle donat ı lması işi 
en büyük dâvalardan biri olarak Partimiz hükümet ler i taraf ından ele 
a l ınmış bu lunduğu için bu ciheti de memnuniyet le görmekteyiz . C u m h u -
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riyet Hükümet ler i ş imdiye kadar bu alanda, el indeki imkânlara göre da
ima tedbirler almıştır. Son yı l larda Marshall Plânı yardımlar iy le memle 
ket imize müh im miktarda ziraat aletleri ve makineler inin g irmiş bulun
duğu unutulmamal ıd ır . 

Gene programda ehemmiyet le gözden geçiri leceği bahsedi len hastal ık 
ve haşereler le mücadele işinin de eskiden beri yürür bir iş o lduğuna işa
ret ederiz. 

İyi t ohum ve tohumların ıslahı mevzular ının da gözden geçiri leceği 
p rogramda ifade edilmiştir. Halbuki, tohum ıslahı işi Cumhur iye t in ku
rulduğu ilk yıl ların hemen sonunda ele alınmıştır. Bu işin zaman işi ol
duğu aşikârdır. Bugün kurulu bulunan ıslah istasyonlarımızın ıslah et
tikleri tohumlar vardır. Bu ıslah edilen tohumları üretmek için de 12 
üre tme çiftliği kurulmuştur; bunlar yı lda 100 bin tona yakın ıslah edil
miş tohumu üretip dağıtacak kapasitedir. 

Programın bir fıkrasına temas ederek şunu kaydetmek isteriz ki; zi
raat tekniğinin Türkiye ö lçüsünde ilerletilmesi istenildiği gibi kolay ve ça
buk başarı lacak bir iş değildir. Bunun için bâzı ön şartların yarat ı lması 
ve birçok unsurlar ın elde edilmesi gerektir. Bi lhassa teknik e leman yet iş
tiri lmesi hem zor, hem de zamana bağlı bir iştir, Partimiz hükümet ler i bir 
yandan ön şartları yaratmak, gerekli e lemanları yet işt irmek, bunlar için 
zaruri müesseseler i kurmak yo lunda inkâr edi lmez emekler sarfetmiştir. 
Yüksek Ziraat enstitüleri, Ziraat mektepleri , teknik okullar ve kurslar ve 
diğer araşt ı rma müesseseler i bu arada anılabilir. Bugün ziraat tekniğinin 
i lerleti lmesi için hem şartlar dünden daha elverişlidir, hem de e lemanlar 
nispeten daha boldur. 

Programda topraklandırma işinin daha emniyetl i , pratik ve süratli 
usul lere bağlanacağından bahsedi lmektedir . Bu konuya programda yer 
ver i lmiş olmasını memnuniyet le görüyoruz. Çünkü topraksızları ve top
rağı yetmeyenler i topraklandırmak partimizin ötedenberi peş inden koş-
duğu bir dâvadır. Bu dâvanın gerçekleştir i lmesi uğrunda al ınan tedbir
ler, girişilen teşebbüsler malûmdur . 

Hükümet programında kooperatif lere ancak kredi mevzuu vesi lesiyle 
yer veri lmiştir. Bizim kanaat imize göre kooperatifçil ik konusu yalnız zirai 
kredi işiyle ancak dokunulacak bir konu değildir. Bizim için kooperatif
çilik konusu, iktisadi, içtimai ve teknik inkişafımızı sağlayacak ve sosyal 
ahengi ve uzlaşmayı gerçekleştirecek bir konudur. Biz bu dâvanın bütün 
şümulü ile gerçekleştir i lmesi hedefi peşindeyiz. 

Marshal l yard ımından getirtilen ziraat makine ler inden münas ip kıs
mının köylere maledi leceğine dair Hükümet programında bir kayda ras-
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lanmamışt ı r . Bu büyük bir eksiktir. Bundan başka bu fırsatla memleke 

te giren müh im adette makineler in kullanılması, bakı lması ve tamirleri 

hususunda Hükümet in bizim aldığımız tedbirler üzerinde devam edici ve 

tamamlayıc ı tasavvurlarını beklerdik. Hükümet , programında ş imdiye 

kadar bütçelerde ziraate ayrılan payların azlığını bel irterek geçmektedir . 

Bunun yanında ziraat bütçesinin kat kat artırı lacağı taahhüdüne de gir

memektedir . Biz bunu önümüzdeki yı l larda bütçede z iraat imize, ziraati-

mizin millî gel irdeki cüssesi nispetinde bir pay ayrı lacağı vaadi şekl inde 

anl ıyoruz. 

Hayvancı l ığ ımızın Hükümet programında ehemmiyet iy le mütenas ip 

yer a lmamış bulunmasını üzülerek kaydederiz. Çünkü bugüne kadar 

memleket hayvancıl ığının geliştiri lmesi için al ınmış tedbirler, gerçekleş

tiri lmiş dâvalar ve yürümekte olan işler bu lunduğu gibi, yapı lacak işler

de vardır. Bunların yüzüstü bırakı lmayacağını umarız, o rman konusun

da Hükümet programını eksik ve vuzuhsuz buluyoruz. 

Ormanlar ın memleket in zirai ve sağlık bakımlar ından haiz o lduğu 

önem herkesçe malûmdur . Bu konuda al ınacak tedbir ve kararları , uy

gulanacak yeni sistemin ne olacağını beklemekteyiz. 

Süratle ve sarahatle yaptığı aleni vaadlere rağmen Demokrat Parti 

Hükümet i grev meseles inde kaçamakl ı konuşmaya başlamıştır . (Soldan, 

Allah Allah sesleri) Zaten küçük olan hususi sermayeler imizi ve hiç hazır

lıklı o lmayan işçilerimizi koruyacak surette bir tetkik net icesine var ırsa 

ancak o zaman fikrimizi söylemek imkânını bulabil iriz. 

9 yıllık bir programa bağ lanmak suretiyle rasyonel bir şeki lde ele 

a l ınmış olan kara yol larına ehemmiyet veri leceğinin programda belirtil

miş o lmasını memnunluk la karşı lamaktayız. 

Fi lhakika bu yıl kabul edilen 5539 sayılı Kanunla kara yol lar ının ya

p ım ve bak ım işlerini üzerine alan idareye müstaki l bir hüviyet ver i lmiş 

programl ı ve devamlı bir hizmetin sağlanabilmesi için de bu işlere muay

yen gelirler tahsis edilmiştir. 

Bugün karayollarımız üzerinde daha ucuz, daha çabuk ve daha kolay 

nakl iyat yapı labi lmesi , yol programının başarılı tatbikatının bir neticesi

dir. 

Köylerimizin ana yol şebekesine geçit verir yol larla bağ lanmasın ı te

min maksadıy la özel idarelere yard ım olarak bu yıl bütçes ine konu lmuş 

olan yedi mi lyon liranın gelecek yıllar bütçesinde artmasını haklı olarak 

beklemekteyiz . 
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Köyler imizin temiz ve sağlık şartları haiz suya kavuşturulmas ı için 

baş lanmış olan çal ışmalara devam edileceğinin hükümet programında 

bel ir t i lmemiş olmasını üzüntü ile karşıl ıyoruz. 

Su işlerinin istihsal dâvamız ın ana meselesi o lduğu yo lundak i müta
lâada beraberiz . Ancak derhal bel irtmek yer inde olur ki, İkinci C ihan 
Harbine tekaddüm eden yı l larda ele al ınmış olup da harb şartları ve za
ruretleri i lcaatiyle tam verimli birer tesis haline get ir i lememiş olan bu iş
lerimizin, makine ve malzeme getirmek imkânları hâsıl olur o lmaz bir 
yandan kendi kaynaklar ımızdan bir yandan da Marshal l Yard ımından 
faydalanmak suretiyle ve al ınan 165 000 000 liralık ödenek yetkis ine da
yanarak tam ver im ve fayda sağlar hale getiri lmesi temin o lunmuştur . 
Yeni Hükümet in bunları tahakkuk ett irmesinden ancak memnun luk du
yarız. Ayni zamanda gerek malî ve gerek teknik bak ımdan yerli ve yaban
cı uzmanlara yaptırı lan tetkikler sonunda su işlerinin Devlet Bütçes ine 
daha az külfet tahmil ederek kısa zamanda hal ledi lmesini ve bundan fay
dalananlar ın tesis ve işletme masraf larına iştirak etmelerini temin ede
cek olan bir kanun tasarısının da hazır lanmış bu lunduğunu bu arada 
kaydetmek yer inde olur. 

Yapı ve imar işlerine gelince, bu konuda istihsali art ı rmaya matu f ya
pılarla, hastane ve okul gibi tesislerin vücude getir i lmesi yo lunda al ınmış 
karar lar ımız ın mevcudiyet ini üç dört yıllık bütçelerin tetkikinden kolay
lıkla anlaşı labileceğini hatır latmak isteriz. 

Cumhur iye t devrinin ilk yı l ından beri ele al ınmış, yurdun güvenl iğ i ve 
iktisadî bütünlüğü bakımından büyük faydalar sağlamış bu lunan demir
yolu yap ımı ile; programı üzerinde, esas itibariyle, Mil letlerarası banka ile 
bir mutabakata varılarak dış kredi sağlanmış olan l iman, bar ınak ve is
kele inşaat ına Hükümet programında temas edi lmemiş o lmasını kaydet
mey i yer inde buluruz. 

Cumhur iye t in i lânından Türk malı olarak bir karış demiryo luna sa
hip o lmayan hükümetler yurt müdafaası sosyal ve ekonomik kalk ınma
mız bak ımından memleket i demir ağlarla örmeyi kendisine ana prensip 
olarak almıştır. Bunu tahakkuk ettirmek için 3000 küsur ki lometre de
miryolu mubayaa etmiş 4000 küsur ki lometre demiryolu inşa etmek su
retiyle 7700 kilometrelik bir şebekeyi yeni iktidara devretmiştir . 

Bütün bunlar için (800 000 000) Türk l irasına yakın para sarfedi lmiş-

tir ki bugünkü kıymetlerle bu millî serveti asgari olarak iki buçuk milyar 

lira ile ifade etmek mümkündür . 

Her gün biraz daha inkişaf etmek ve verimli çal ışmak için geçiri len 
tecrübelerden büyük istifadeler sağlanmıştır. 
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Cumhur iyet in kurulduğu günden bugüne kadar Halk Partisi karşı
s ında muhalefete geçen siyasi partilerin Partimize karşı hücumlar ın ı tah
rik eden bu siyasetimizde millet karşısına yüzakl ığı ile çıktığımızı iftihar
la söyleriz. (Sağdan alkışlar) (Soldan, gülüşmeler) 

Partimiz yurtta münaka le sistem ve vasıtalarının çoğalmasını memle 
ket imiz in her çeşit âli menfaatlerine uygun bulduğu için motor lu vasıta
ların çoğalmasını sağlamak amacını da gütmüştür. Ve motor lu vasıtala
rın hayatiyetini muhafaza için tarife pol i t ikamızda buna göre ayar lanma
lar yapı lmışt ır . 

Dünyanın her tarafında kısa mesafelerde motor lu vasıtalar demiryol
lar ına rekabet ederler. Uzak mesafelerde avantaj demiryo luna geçer. Biz
de de durum böyledir. 

İstihsali teşvik ve müstehl ike intikalini ucuz yapabi lmek gayesiyle bil
cümle g ıda maddeleri , hububat, sebze ve meyveler; yakacak maddeler i 
başka memleket lerden daha ucuz taşınmaktadır. Bu suretle müstahsi l 
ve müstehl ik vatandaşları aynı zamanda koruma amacını güden tarife 
pol i t ikamızı ayarlı olarak devretmiş bulunuyoruz. 

1923 den sonra demiryol larıyla bir milyon ton civar ında nakl iyat ya
pılırdı. Bugün karayollarımızın inkişafı dolayısıyla motor lu vasıtalar ımız 
çoğaldığı halde yalnız demiryollarıyla dokuz milyon tona yakın nakl iyat 
yapı lmaktadır . On milyon yolcu taşınırken bugün bu miktar elli mi lyona 
yükselmişt ir . Bu rakamları dünkü istihsalimizle bugünkünü ve sosyal 
ka lk ınmamız ı ifade bakımından kayda değer buluruz. 

Hükümet programında : (İnhisarcı bir zihniyetle ele al ınan Devlet de
niz nakliyeci l iğinin iktisadiyatımız üzerinde menfi tesirleri yan ında bir de 
millî t icaret donanmamız ın inkişafına engel o lmuş bu lunmas ın ın zarar
larını ilâve etmek icabeder) , denilmektedir. 

1923 senesinde deniz vasıtalarımız 30 000 tonilâtoluk 26 aded yük ve 
yo lcu gemis inden ibaretti. Lozan Konferansında sahi l ler imizde yük ve 
yo lcu taşıma inhisarını aldığımız halde gemisizlik yüzünden bunu ancak 
üç sene sonra 1 Temmuz 1926 da kullanı lmak imkânını elde ettik. 

27 Mayıs 1939 tarihine kadar deniz işleri İktisat Bakanl ığ ına bağlı idi. 

Bu tarihte Ulaşt ırma Bakanlığı kurularak bugünkü durum hâsıl o ldu. 

1933 tarihinde İktisad Bakanlığınca, bugün dahi birbirlerine karşı yı

kıcı rekabet ler inden korktuğumuz armatörlerimizin vaki müracaat lar ı 

üzer ine yük - yolcu gemileri Devlet hesabına mubayaa edilmişti . 

29.V. 1933 tarih ve 2239 sayılı İnhisar Kanuniyle yolcu taş ıma inhi

sarı Devlete alındığı gibi yük taşımasında da bir takım kayıtlar konuldu. 
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Bugünkü şartlarla mütalâa edilecek olursa hatalı gibi görünen bu hare

ket o günün şartlarına uygun olarak mütalâa edilebilir. Bunun la beraber 

iktidarı devrett iğimiz ana kadar hangi Hükümet zaman ında o lursa olsun 

al ınmış tedbirlerin hata ve sevap taraflarını memnuniyet le kabul ederiz. 

İkinci Dünya Harbi nihayet inde Devlet elinde 85 000 gros ton tuta

r ında 34 gemimiz vardır. Buna 23 gemi daha eklenerek 205 000 gros ton 

tutar ında bir filoya sahip olduk. 

İkinci Dünya Harbini mütaakıp armatör el indeki f i lomuz 46 000 ton 

civar ında idi. 

Deniz ticaret f i lomuzun inkişafında en büyük rolün armatör ler imizde 
o lduğunu düşünerek bâzı zaruretler ve harb icabı olarak koyduğumuz 
tahditleri ve inhisar kanununu kaldırdık. Büyük döviz sıkıntısına rağ
men son iki sene zarf ında beş milyon dolar döviz vermek suretiyle 
165 000 tonilâtoluk gemi almalarını sağladık. Bu suretle armatör el inde
ki filo 211 000 detveyt tona yükse lmiş oldu. 

Son olarak da 500 000 sterlinlik döviz temin etmiştik. Bununla da 

100 000 ton civarında gemi mubayaa edeceklerini umuyoruz . Bu suret

le Devlet ve armatör elinde yar ım milyon tonilâtoluk bir filoyu bugünkü 

ikt idara devretmiş bulunuyoruz. 

Hükümet programında, Cumhuriyet devri maarif i uluorta i tham edil
mektedir . Terbiyenin Millî ve ahlâki esaslara dayanması lü zumuna işaret 
o lunurken, kullanılan ifadeye göre, 30 yı ldan beri, mânev i ve insani kıy
met lerden mahrum nesiller yetişt irmiş o lduğumuz ima o lunmaktadır . 
Bunun, tam zıddı olan hakikat ise, meydandadır . Türk maarif i 30 y ı ldan 
beri, i l imle ve teknik bilgilerle olduğu kadar, yüksek millî ve mânev i kıy
metler le de mücehhez olan, geniş münevver nesiller yetişt irmiştir. (Sağ
dan, bravo sesleri) Bu genç nesiller, bugün hür ve müstaki l Türk Milleti
nin, bütün işlerini ve mukadderat ını , ellerine almış bulunmaktadır lar . 
Millî dâvalar ımız üzerinde hassasiyetini da ima fahriyle gö rdüğümüz 
gençler imiz ve onları yetiştiren değerli öğretmen camiasını i tham etmek 
isteyen bu görüşü teessürle kaydetmek isteriz. (Sağdan alkışlar) Biz, Hü
kümet programında, bugünkü yetişt irme sistemimizin noksanlar ı üze
rinde gerçek ölçüleri ile durulmasını beklerdik. 

S O L D A N BİR MİLLETVEKİLİ - Hasan Âli Yücel ' i tutal ım. 

B A R U T Ç U (Faik Ahmed - Devamla) - Programda, yeni Hükümet in , 

Millî Eğit im siyaseti hakkında, hiçbir vuzuhlu ifade yoktur. Sadece de

mokrat ik bir ruh ile i lmin, son neticelerine göre, tespit edi lecek geniş bir 

teferruatlı, bir p lândan bahsolunmaktadır . Bu plân haz ı r lanadursun, ic-
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ra mevki ine gelmiş, yeni bir parti Hükümet in Cumhur iye t in baş ından be
ri, maari f imizin yol aldığı ana istikametler üzerindeki esas düşünceler i 
ni, u m u m i efkâra bi ldirmesi gerekirdi. 

Bütün bir halk ve millet ö lçüsünde, maarifi ilk defa, Cumhur iye t hü
kümet ler i ele almıştır. Türk halkının ümmil ikten kurtulması dâvasını , 
bir Millî varlık dâvası haline getirmiş olan, Cumhur iye t Halk Partisi hü
kümetler i , mektebe giden çocuk nispetini, yüzde 12 den yüzde 60 a yük
seltmiştir. Partimiz, önümüzdeki devrede her sene, 1500 köy okulu yap
mak ve 3 bin genç öğretmeni yetişt irmek suretiyle bu nispeti, dört y ı lda 
yüzde 80 e ç ıkarma tertibini almış bulunuyordu. (Soldan gürültüler) Hükü
met hiç o lmazsa senede birkaç yüz yeni i lkokul açacağını söy leyemez 
miydi . Biz, köylerimizin bugün artık, tuz gibi, ekmek gibi tabiî bir hakkı 
o lan bu nimetten mahrum edi lmeyeceği hususunda, Hükümet in temina
tını iş i tmek isterdik. (Soldan gürültüler). 

B A Ş K A N - Lütfen müdahale etmeyin! 

B A R U T Ç U (Faik Ahmed - Devamla) - En küçük kasabalar ımızda da
hi, ortaokul tahsilini m ü m k ü n kılmak ve böylece, vasatî irfan seviyesini 
yükse l tmekle beraber kabiliyetli vatandaş çocuklarının, yüksek mes lek 
tahsi l ine doğru ilerlemelerini sağlamak üzere ortaokullar açtık, l iseleri
mizi bütün büyükçe vilâyet merkezler imize yaydık. Son dört yıl iç inde 
145 ilçe merkez inde yeniden ortaokul, 10 vilâyet merkez imizde lise açıl
mıştır. 

P O T U O Ğ L U (Abidin - Eskişehir) - Bunlar hep propaganda. 

B A R U T Ç U (Faik Ahmed - Devamla) - Bunların b ina ve ma l zeme nok
sanlarını tamamlamak için bir plân dâhil inde tertip a lmış bu lunuyorduk. 
Yeni iktidarın, bu irfan müesseseler i hakkındaki esas düşünces in i öğren
mek, biz im için istifadeli o lurdu. 

Memleket te orta dereceli meslek tahsilini da l landırmak ve hakiki tek
nik bilgiyi yaymak maksadiy le açılan sanat enstitüleri, t icaret liseleri ve 
kız enstitüleri, halkımızın muhabbet ini kazanmış ve yetiştirdikleri genç
lerle ş imdiden umumi hayat ımızda tesirlerini göstermeye başlamışt ır . 

İktisadi kalk ınmamız için olduğu kadar, medeni ge l işmemiz için de 
hayatî ehemmiyet te olan bu irfan yuvalarında, bugün 65 bin çocuğumuz 
yet işmektedir . Bu okullarımızın binalarını ve donat ımlar ını t amamlamak 
için 10 yı lda ödenmek üzere, (75 milyon) liralık bir ödenek ayırdık. Yen i 
Hükümet in , bu işi bizim kadar inanış ve ehemmiyet le tutacağını b i lmek 
isterdik. Bütün bu hizmetler iktidarın Hükümet programında yaz ı lan 
maar i f nimetini memleket in her tarafına müsavi şartlarla y a y m a hizmet i 
değil midir? 
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Üniversitelerimizin muhtariyet rejimi içinde gel işmeleri , noksanlar ı 

nın tamamlanmas ı , güzel sanatlar sahasında sarfedilen emekler in ko

runması , gençl iğin beden terbiyesi ve spor ihtiyacını karş ı lamak üzere, 

yeni şart lara göre hazırladığımız kanunun ve teşkilâtın gerçekleşt ir i lme

si telif haklarının korunması gibi işlerde Hükümet in tutacağı yo lu bildir

mesi lâzımdı. 

Sıhhat işlerimize gelince : 

Hükümet programında "sıhhat işlerimizin hattâ komşu memleket lere 

nispetle ne derece ihmal o lunduğu ve hususiyle köy lümüzün sağl ık me

selesi hakkında hemen hiçbir şey yapı lmadığı acı bir hakikatt ir " denil

mektedir . 

Nüfusumuzu çoğaltma pol it ikamızın esas unsuru olarak vatandaş ı 

hastal ık lardan korumak çal ışmalarımızın ilk hedefini teşkil etmiş, koru

yucu hekimlikte modern tesisler sayılan sağlık merkezler ini ilçe, bucak 

ve köy gruplar ına götürünceye kadar tahribatını en çok köylü vatandaş

lar aras ında yapan türlü salgın hastalıklarla sıtmaya, t rahom ve frengi

ye karşı baş lanan bilgili ve sistemli mücadele devam etmektedir . 

54 ilin 301 ilçesinin 12 543 köyünü içine alan geniş sahada 9 mi lyon 

616 bin 676 köylü vatandaşa yalnız sıtma bak ımından 293 tabip ve 1177 

sağlık memuru köyde hizmet etmektedir. 

Köy ebe okul lar ından çıkan 950 köy ebesi ile enst i tülerden ç ıkan 

1200 köy sağlık memuru da köy ve köylünün hizmetindedir . 

Programda bir taraftan şehirlerimizde hastaneler in tanzim ve çoğaltı l

mas ına çalışı l ırken diğer taraftan da köy lümüzün tıbbi ve sıhhi ihtiyaç

larının tatmini ehemmiyet le ele alınacaktır deni lmektedir . Bu işlerin ha

len tatbik edilen programa göre mi, yoksa ayrı bir s istemle mi sağlanaca

ğı tasrih edi lmeli ve hiç o lmazsa dört sene zarf ında köylü vatandaşlar ın 

tıbbi ve sıhhi hizmetlerinin nasıl karşı lanacağı açıkça bildiri lmeli idi. 

Yeni portati f hastaneler ve sağlık merkezleri kurmak hususunda şim

diden teşebbüslere geçilmiş olduğu programda yer almaktadır . Portatif 

hastane lerden ne kastedildiği anlaşı lamamıştır . Eğer seyyar hastaneler 

kurulacağı ifade edi lmek isteniyorsa, 1949 dan beri faaliyette bu lunan 3 

seyyar hastanenin 1796 köyde vatandaşlar ın her nevi koruyucu ve teda

vi edici hekimlik hizmetlerini görmekte bu lunduğunu hat ır latmak isteriz. 

Sağlık merkezler i işi ise programlaştır ı lmış ve birçok yer lerde tesisine 

de geçi lmiştir. Bu işlerin kısa zamanda tamamlanmas ından duyacağ ımız 

memnuniye t i işaret etmek isteriz. 
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S ı tma ile mücadelemiz gerek büyük ilim adamlar ımız ın ve gerekse 

dünyan ın takdirini kazanacak şekilde semereli o lmuştur. Bugün memle 

ket imizde sıtma korkunç bir âfet o lmaktan çıkmıştır. Ş imdiki s istemle 

mücade leye devam edilmesini bekleriz. 

Veremle savaşımız, esaslı bir programa bağlanmışt ır . 1923 te devlet 

e l inde bu lunan 125 veremli yatağına mukabi l bugün 2587 veremli yata

ğı vardır. Birçok yeni verem hastaneleri ile verem dispanserler i de yapı l 

maktadır . Hazırladığımız programa göre önümüzdek i dört sene zarf ında 

vereml i yatağını on bine çıkaracaktır. Bugün memleket imiz çiçek, hum

mayı racia, tifüs ve tifo gibi etrafımızdaki memleket ler in da ima malûl ol

duklar ı salgınları, görünür görünmez kısa bir zamanda bastır ıp söndüre

cek kudrette o lduğunu defalarca ispat etmiştir. (Sağdan, bravo sesleri) 

Şunu da arzetmek isteriz ki, birbirini takip eden Cumhur iye t Halk 

Partisi Hükümet ler i olarak hiçbir zaman şehirde ve köyde vatandaşlar ın 

sağlık hizmetlerini tam ve kâmil bir şekilde karşı ladığımız iddias ında bu

lunmadık . (Soldan, Ha şöyle sesleri) Bununla beraber 1920 de 1 474 776 li

ra olan sağlık bütçesinin 1950 de 65 000 000 na baliğ o lması sağlık hiz

met ler inin ne kadar inkişaf ettiğinin açık delilidir. (Soldan gürültüler) 

Hükümet programında yer almadığını gördüğümüz birkaç m ü h i m 

noktaya da dokunacağız : 

1. Demokrat Partinin programı, para polit ikası üzer inde vazıh ve is

tikametti o lmak, lüzumunu kaydetmektedir . Fi lhakika parti programını 

( para polit ikası gibi iktisadî hayatla sıkı sıkıya ilgili konularda takip 

edi lecek ana istikametlerin, herkesçe bi l inmek üzere, önceden tâyin ve 

ifadesi) istenmektedir . Bu çok doğrudur. Biz de para pol it ikasının ana is

t ikametler inin açıkça belirti lmesi ve bi lhassa üç y ı ldan beri müstakar bir 

durum arzeden para hacminin iktisadi konjonktür dış ında art ı r ı lmama

sına gayret sarfedileceğinin ifade edilmesi lüzumuna kaniiz. Hüküme t 

programını bu noktadan tetkik ettiğimiz zaman, para pol i t ikasına hiç te

mas edi lmemiş o lduğunu teessürle gördük. 

Hükümet in bir para politikası bulunmadığ ı elbette kabul edi lemez. 

Bizi endişeye sevkeden nokta, Hükümet in para polit ikasını söy lemekten 

çek inmiş olmasıdır. Bu hal ekonomimizde, iktisadi mahfi l ler imizin psiko

loj isinde kötü tesirler yapabi lecek mahiyettedir. 

Biz para mevzuunun nezaketini takdir ederiz. Bu bahsi açmakla , Hü

kümet i para polit ikasını beyana davet ediyor ve bu suretle bir h izmet ifa 

ett iğimize inanıyoruz. (Sağdan, bravo sesleri). 
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2. Devlet le İktisadî Teşekküller baremler inin memur lar ın sıkıntılı 
durumlar ın ı ileriye sürerek bir an evvel ıslah edi lmesini sık sık tekrar 
eden ve hattâ bunu 8 inci Büyük Millet Meclisinin yeni leme kararı verdi
ği gün dahi mesainin 15 gün geriye bırakı lmasına bir sebep olarak gös
teren bir part inin Hükümet programında buna yer vermemes in i anlaya
mıyoruz. Çok çetin bir mesaiye ihtiyaç gösteren bu konuya lâz ımgelen 
ehemmiyet i vermelerini bekleriz. 

3. Özel idarelerin belediyelerin durumları hakkında prog ramda bir 

ışık göremedik. Bu idarelerin gerek hizmetleri gerek malî kaynaklar ı üze

r inde Hükümet in görüşünü anlamayı faydalı buluyoruz. 

4. Bütçeler imizde iki yı ldan beri yer alan Doğu kalk ınması mevzuuna 

programda dokunulmamışt ı r . 

Y Ö R Ü K O Ğ L U (Kemal - Gümüşhane ) - Memleket in Garbı, Şarkı yok
tur, vatan bir bütündür. Barutçu! Bunu da bil! 

B A R U T Ç U (Faik Ahmed - Devamla) - Barutçu her şeyi çok iyi bilir. 

Barutçuyu bi len de bu hakikati bilir. 

Mevzuun ehemmiyet i her bak ımdan dikkati çekecek bir mahiyet taşı
dığ ına göre bu konuda Hükümet in düşünceler ini öğrenmek isteriz. 

İrticaa ve yıkıcı sol cereyanlara karşı Hükümet in azimle hareket ede

ceğini iş i tmekten memnun olduk. Tedbirler geldikçe bunlar ın mahiyet le

rini münakaşa etmek haklarını mahfuz tutarız. 

Anayasa değişmesinde bizim gördüğümüz ve gösterdiğimiz ihtiyaçlar 
ma lûmdur . Hükümet i bu konuda da vuzuhtan mahrum görüyoruz. 

Adalet : 

Hükümet , programının adalet k ısmında (Mahkemeler imiz in teşkilât 
sistemini tespit edecek bir kuruluş kanunu) hazır lamak karar ında oldu
ğunu bi ldirmektedir. Böyle bir kanun tasarısı daha önce hazır lanıp Mec
lise sunu lmuş bâzı eksikliklerin tamamlanmas ı için geri al ınmıştır. 

Usul kanunlar ı tasarıları da 1947 de hazır lanıp Mecl ise sunulmuştu . 

Bu itibarla Hükümet in bu noktalara temas e tmemiş bu lunmas ın ı eksik

lik sayıyoruz. 

Yargıç lar ın teminatını takviye konusuna gel ince : 

Bu konuyu en geniş ölçede iltizam etmiş bu lunan Partimiz bu yo lda 

Hükümetçe al ınacak müspet ve yeni her tedbiri büyük bir memnun luk 

la karşı layacaktır. 

Y Ö R Ü K O Ğ L U (Kemal - Gümüşhane ) - Fuad Sirmen' in yapt ıklar ını bi
l iyorsun. 
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B A R U T Ç U (Faik Ahmed - Devamla) - Dış siyasette ş imdiye kadar 
Cumhur iye t Halk Partisi Hükümetler inin takip etmiş oldukları yo lda ye
ni iktidarın da devam edeceğine kanaat hâsıl e tmekten büyük m e m n u n 
luk duymaktayız . 

Türk Milletine mal o lmuş bulunan bu siyasi durumun bugünkü ikti

dar taraf ından muhafaza edileceğinin yüksek ehemmiyet in i be l i r tmekte 

isabet görmekteyiz . 

Muhterem arkadaşlar, 

Hükümet i tt ihama tahsis ettiği uzun ifadeler içinde vaziyet i doğru 
görmemiş ve doğru göstermemişt ir . Memlekette her türlü sefaleti ve sı
kıntıyı yalnız eski hükümet lere yükletmeye çalışmıştır. İnsaf edilsin, 
İkinci Cihan Harbi o lmamış mıdır? (Soldan, siz edin sesleri) Bütün dünya 
ile beraber biz de Üçüncü Cihan Harbinin kaygıları içinde değil miyiz? 

F IRAT (Naşit - Ordu) - İnanmazlar. 

B A R U T Ç U (Faik - Devamla) - Bu büyük mevzular elbette memleket i 
mizde yapı lmış borçların ve çekilen sıkıntıların. (Soldan, "beceriksizliğin" 
sesleri)... Başl ıca sebebidir. Hükümet programında İkinci Cihan Harbinin 
tesirlerine ait bir tek kelime bulabilir misiniz? Vaziyeti doğru görüp gös
ter i lmekten kaçını ldığına bundan katî delil o lamaz. 

Vuzuhdan ve muayyen tedbirler söylemekten dikkatle içt inap eden 
Hükümet , karşıs ında bulduğu güçlüklerden tereddütlü ve kararsız gö
rünmektedir . Halbuki verimli bir Hükümet çal ışmasının ilk şartı, karşı
s ında bulunduğu vaziyetler önünde kendine it imadını ifade edecek ve bu 
it imadı memlekete intikal ettirecek bir ruh haleti lâzımdır. Hüküme t da
ha ilk günde eski hükümetler in icraatını muvaffakiyetsizl iğinin bahane
si olarak hazır lamaya koyulmuştur. (Soldan gülüşmeler) Memleket in bütün 
şartları ma lûm iken 300 milyon lirayı derhal tasarruf edebi leceğini iddia 
edenler in hakikatle temas edince, edindikleri bu ruh halet inden süratle 
kurtulmalar ını temenni ederiz. (Soldan gürültüler) Yukardan beri serdetti-
ğimiz mülâhazalara dayanarak her muvaffakiyet ihtimali ancak ondan 
sonra başlayabil ir. Hükümet programının bize hiçbir suretle güven ver
mediğ ini söylemeye mecburuz. (Sağdan sürekli alkışlar) 

BÖLÜKBAŞI (Osman - Kırşehir) - Muhterem arkadaşlar, 

Hükümet in programı hakkında Millet Partisinin görüşlerini açıkla
mak için söz aldığım şu anda, gerek eski ve gerekse yeni ikt idara men
sup olan arkadaşlardan bir r icada bulunacağım : 

Senelerden beri, bu memlekette vatandaş hak ve hürriyetini hiçe sa
yanlar ın sırtını yere get irmeye muvaffak olan bir milletin mümessi l ler i 
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olarak burada toplanmış bulunuyoruz. İst ibdadın sırtını yere getirerek 

bizi buraya göndermek kudret inde olan millet, sözlerimizin isabet dere

cesini takdirden âciz değildir. Bu itibarla eski ve yeni ikt idara mensup 

olan arkadaşlar ımın sözler ime ne teşvik, ne de tenkit sadedinde müda

halede bulunmamalar ın ı rica edeceğim. Meydanlarda hürriyet isteyen 

Demokrat Partili arkadaşlarımın bu hürriyeti Mecl is kürsüsünde b izden 

esirgemeyecekler ini umar ım. 

Arkadaşlar , 

Uzun seneler devam eden diktatörlük idaresini y ıkmak için Türk Mil

letinin beş yı ldan beri yaptığı mücadele, 14 Mayıs tarihinde tetviç edi lmiş

tir. (Bravo sesleri). Bugün burada toplanmış olan arkadaşları , hürriyet için 

mücadele eden bir milletin mümessil leri olarak selâmlıyorum. (Alkışlar). 

Tek parti idaresinin tasfiyesinden sonra, milletin buraya göndermiş 

o lduğu mümessi l ler ini tarihî vazifeler beklemektedir . Her şeyden evvel 

hepimize düşen vazife, kendisini milletin vasisi telâkki eden bir şefin tek

rar ortaya ç ıkmasına mâni olmaktır. (Soldan alkışlar). Böyle bir tarihî va

zife ile, demokrasiy i kurmak vazifesiyle buraya toplanmış bu lunan yük

sek heyetinize şimdi Hükümet programı hakkında Millet Partisinin gö

rüşlerini arzedeceğim. 

Hükümet programı hakkında umumi olarak şunları söy leyeceğim : 
Bir Hükümet programından ziyade, bir parti programını andıran bu ve
sika, çok seyyal bir şekilde kaleme alınmıştır. Bir icraat programı o lma
sı icabeden bu program o kadar seyyaldir ki, va tandaşa sarih bir fikir ve 
emniyet vermekten çok uzaktır. (Soldan alkışlar). 

Yeni iktidarın karşısında bulunduğu müşkülât ı takdir edecek kadar 

da insaflıyız, f i lhakika yeni iktidar borca müstağrak bir terekenin vârisi 

vaziyet indedir. 

Hükümet programını incelediğimiz zaman görüyoruz ki, bu program 

hastası için katî teşhis koymamış , tedavi usullerini tâyin edememiş bir 

doktorun muvakkat mahiyetteki reçetesine benzemektedir . Bu program 

tek partili, mürakabesiz ve frensiz bir devrenin tavsifi için ele al ınan fi

kirlere, Halk Partisi cevap verdi. Yalnız bir noktaya temas e tmek ihtiya

cını h issediyorum : Programda, tek parti devrinde uzun seneler in boşa 

geçtiği ve hattâ bu devirde isabetsiz polit ikaların memleket in tabiî inki

şafını dahi engellediği ifade edi lmektedir. Bu iddia ile, bu memleket te 

Halk Partisi idaresinin "Asırları yıl lara sığdırdığı" şekl inde uzun seneler 

tekrar lanmış olan propagandalar ını karşılaştıranlar, derin bir hayrete 

düşeceklerdir . Biz, bu hayretin, bu tezadın hallini yeni ve eski iktidarın 
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müşterek maziye sahip olan mensuplar ına terketmekle iktifa eyleyeceğiz. 

(Gülüşmeler). 

Arkadaşlar , 

Mürakabesiz ve mesuliyetsiz bir idarenin uzun seneler bu memleket 
te cari o lduğunu ileri süren bugünkü iktidarın bu mürakabes iz s istemin 
doğurduğu çeşitli fenalıklara da bitaraf bir şekilde temas etmesi ve bunu 
bütün acılığı ve açıklığı ile ortaya koyması icabederdi. Biz, yeni hüküme
tin programında bu çok esaslı noktanın ihmal edildiğine esefle şahit ol
maktayız . Millî ve siyasi murakabeden ve binnetice mesul iyet freninden 
mahru m olarak işleyen bir devri, millete ıstırap veren türlü kötülükler i 
bir tarafa bırakarak, hata, israf ve ifrat gibi âdeta masum kel imeler le tav
sif e tmek hayret ve ıstırapla karşı lanacak bir harekettir, hepiniz takdir 
edersiniz ki, murakabe ve mesul iyet o lmayan bir yerde her türlü kötülük 
inkişaf eder. Doktorların çok iyi bildiği üzere, mikroplar da ima karanl ık 
yer lerde inkişaf ederler. Murakabe ve mesuliyet de bir milletin hayat ında 
mikroplar ın inkişafına imkân bırakmayan bir güneşe benzer. Bu memle 
ket te uzun seneler bu güneşten mahrum olarak yaşamak tal ihsizl iğine 
uğradığı için, ne yapacağını söylemeden evvel geçmişin bir tablosunu çi
zen bugünkü Hükümet in, cemiyet hayatını zehir leyen türlü kötülükler
den, manev î zarflardan, kanunsuzluklardan, sui ist imallerden, edini len 
gayr imeşru servetlerden bahsetmesi vazifesi idi. Halbuki Hükümet mazi
de o lup bitenleri hata, israf ve ifrat kel imelerinin omuzlar ına yük lemeye 
ça l ışmakta ve hakiki duruma temastan itina ile kaçınmaktadır . Bu kötü
lükler o lmuş da adalet cihazı harekete geçmemiş midir, diyenler buluna
caktır. Fakat unutmamak lâzımdır ki, günahkâr lara karşı adalet in hare
kete geçmesine mâni olan birtakım mesuliyetsizl ik setleri mevcut tu. Bu 
setlerin bir kısmı fiilî, bir kısmı da hukuki idi. Hukuki kısmı üzer inde 
durmadan evvel, fiilî kısmı üzerinde durmak ist iyorum. 

Öyle bir devre yaşadık ki, bir kumandanın emriyle 30 - 35 va tandaş 

kurşuna dizildi ve bu cinayetin üzerinde yı l larca durulamadı . Son za

manlarda üzer inde durulan bir hâdiseyi ele alarak hesap sorulmasını is

teyen bizlere karşı, bâzı muarızlarımız "adalet her zaman vazifesini yap

mıştır. Küfürbazlar bizden ne istiyor?" diyorlar. Üzer inden seneler geçen 

bu cinayetten ancak ağızların açı lmaya başlandığı son günlerde bahsedi -

lebilmiştir. Hangi vatandaş, bir Başbakanın ve Cumhurbaşkan ın ın yakı

nının bu memleket i soyduğunu iddia etmek cesaretini nefsinde bulabi l

mişt ir? Bu memlekette iktidarda bulunanların ve yakınlar ının kötülükle

rini ortaya koymak imkânını yı l larca yok eden bir korku havası esmiştir. 

Bu, bir hakikattir ve mesuliyetsizl iğin fiilî şeddini teşkil etmektedir . Yen i 
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iktidara düşen ilk vazife, kötülüklerle mücadele edeceğini mil lete karşı 

bel ir tmek ve bu suretle ona it imat telkin etmek olmalı idi. Zira iktidarın 

muvaffakiyet i bu itimadı halkta uyandırmasına bağlıdır. İktidar kötülük

lerle mücade le için, fiilî ve hukuki mesuliyetsizl ik setlerini or tadan kal

d ı rmak zorundadır . 

Fiilî setlere temas ettik. Hukuki setlere gel ince, bu memleket te bir 
Memur în Muhakemat Kanunu vardır ki, memur lar için hukuki o lmaktan 
z iyade fiilî bir imtiyaz şeddi teşkil etmektedir. Böyle bir set mevcut olduk
ça memur lar ın işledikleri suçlardan dolayı adaletin, onların yakas ına ya
pışması son derece güçtür. Yeni iktidara düşen vazife bu hukuki setleri 
or tadan kaldırmak, mazinin hesaplarını tasfiye etmektir. Biz, maz in in 
hesabından bahsederken, bizi Bolşeviklere benzeden bâzı muarız lar ımı
zın zannett iği gibi örfi mahkemeler kurulmasını , herkesin mal ının gelişi
güzel müsadere edilmesini, muarızlar için idam sehpaları kurulmasın ı is
temiyoruz. İstediğimiz şey, Hükümet in bu mevzuda harekete geçeceğine 
dair halka teminat vermesi ve adalet cihazının bugüne kadar harekete 
geçmes ine mâni olan mesuliyetsizl ik setlerinin ortadan kaldır ı lmasıdır. 

Bu vesi le ile Büyük Millet Meclisinin verdiği bir karara temas etmek 
ist iyorum : Avrupa 'n ın ihtiyacı olan 400 bin ton buğday ihraç edil irken, 
araya birtakım mutavassıt tüccarların konulmuş olduğu görüldü. Araya 
bir takım tüccarların g irmesinde kötü bir maksat var mıdır, yok mudur? 
Bunu katiyetle söylemeyecek durumda değiliz. Fakat bütün dünyan ın 
muhtaç bu lunduğu bu buğdayları , harice satarken araya mutavassı t lar 
sokarak 30 - 40 milyon lirayı bunlara kazandırmak suiniyet o lmasa bile 
her halde hoş görülecek bir keyfiyet değildir. Böyle bir hareket in hesabı 
Büyük Millet Mecl isinde görüşülmüştür. Fakat o zaman tek part i devri
nin itiyatlarını yaşatan Meclisin verdiği karar, Hükümet in v icdanını asla 
tatmin etmemişt ir . Atıf İnan masum mudur, değil midir? Bunun hakkın
da katî bir şey söyleyemem. A m a şunu katiyetle söyleyeyim ki, siyasi bir 
merci olan Mecl isin verdiği karar milletin v icdanını tatmin etmemişt ir . 

Arkadaşlar , 

Hukuki setlere temas ederken, diğer bir meseleye dokunmak isterim. 

Hepiniz bi l iyorsunuz ki, Kenan Öner - Hasan Âli dâvası vesi lesiyle bir 

tevhidi içtihat kararı ortaya kondu. Bu karar â m m e vicdanının bekledi

ğ inden tamamiy le başka bir mahiyette çıktı ve dendi ki, Bakanlar memur 

değildir, bunlar ın kötülükleri hakkında aç ık lamada bulunan va tandaş 

iddialarını mahkemede ispat ederiz. Bunun mânas ı Bakanlar ın kötülük

lerine, hattâ hırsızl ıklarına birçok vatandaş şahit olacak, fakat onlar ın 

kötülükler ini halkın huzurunda ifade ettikleri zaman adalet va tandaş ın 
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yakas ına yapışacak ve sen Bakan hakkında söz söyleyemezsin, hırsız da 

olsa söz söyleyemezsin diyecek, hakikati söyleyen vatandaşa hapishane

nin yo lunu gösterecektir. Böyle bir tevhidi içtihat karar iyi e birçok kötü

lüklerin ortaya konmasına mâni olundu. Bu karar mazinin hesabının gö

rülmes ine engel teşkil ettiği gibi istikbal için de büyük bir tehlike o lmak

tadır. 

İşte bu fiilî ve hukuki sedler ortadan kaldır ı lmadıkça maz ide tek par

ti devrinin ağır havası içinde milletin aleyhine gayr imeşru servetler ya

panlardan hesap sorulmadıkça yeni iktidar da mil letten umduğu itibarı 

göremeyecekt ir . Yeni iktidar bir "bir devri sabık zihniyeti yaratmayacağ ız " 

diyor. Mesuliyetsiz bir devrin tasfiyesi için çetin bir mücade le yapmış 

olan bir milletin iş başına getirdiği bir Hükümet in "bir devri sabık yarat

mayacağ ız " gibi parlak bir cümle ile mazinin üzerine sünger çekmek hak

kı yoktur . (Sağdan, asla böyle bir şey varit değildir sesleri) Böyle bir hesap so

rulmadığ ı takdirde vatandaşlar "herkesin yaptığı yan ına kal ıyor" kanaat i 

ne varacaklar ve böylece, açıldığı söylenen yeni devrede de millet v icda

nını yara layan aynı kötülüklerin devam edebileceği endişes inden kendi

lerini kurtaramayacaklardır . 

P rogramda devri sabık zihniyeti yaratmayacağız deniyor, fakat bu

nunla neyin kasdedildiği açıklanmıyor. Yalnız tek parti devrinin hatala

r ından, israflarından, ifratlarından bahsederken, sui ist imallere ve ka

nunsuz luklara hiç temas edilmemiştir. Bundan anl ıyoruz ki, yeni Hükü

met devri sabık yaratmayacağız sözüyle mazinin üzerine sünger çekmek 

istediğini ifade ediyor. (Sağdan, öyle değil sesleri). Eğer görüşümüz hakika

te uygun değilse ve buradaki arkadaşlarımız da böyle o lduğunu ileri sü

rerse, hatalarımızı tashih etmeye sevkedecektir. 

SAROL (Mükerrem - İstanbul) - Ortada hata yok! 

BÖLÜKBAŞ I (Devamla) - Son olarak bir kere daha tekrar arzedey im 

ki, bu fiilî ve hukuki setler mevcut oldukça veya kaldır ı lacağına ve hesap 

sorulacağına dair halka teminat veri lmedikçe, yeni Hükümet in muvaffa

kiyeti de tehlikededir. Biz yeni Hükümetten mazinin hesabını sormasını 

ist iyoruz. Bu hesap Halk Partisi yazarlarının zannett ikleri gibi, Bolşevik 

Rusya 'da ve Demirperde arkasındaki memleket lerde yapıldığı gibi, tedhiş 

havası yaratmakla, örfî mahkemeler tesis edilerek önüne geleni ve mal ı

nı el inden almak ve huzursuzluk yaratmak şeklinde esasen tasavvur edi

lemez şey, normal adalet cihazının karşısına çıkan setlerin bertaraf edil

mesi ve Hükümet in bu mevzuda azimkar o lduğunu milletçe bildirmesidir. 
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Hepiniz bilirsiniz ki, kanun karşısında vatandaşlar hak ve haysiyet 

bak ımından müsavidir. Devlet memurlar ından mal beyannames i a lmak 

esası bir kanunla kabul edilmişti. Bu beyannameler i a lmaktan maksat , 

memur lar ın gayri meşru yol lardan servet edinmeler ine karşı mücade le 

etmekti . Kanun herkes için müsav i o lduğuna göre, neden bu beyanna

meler yalnız memur lardan alınmıştır? Bir telefon muhaveres iy le 400 bin 

ton buğday satabilen ve araya giren tüccarlara 30 milyon lira kazandıra-

bi len bir bakandan niçin mal beyannamesi istenmiyor? Bakanlar melek 

o lmadıklar ına ve şeref ve haysiyet bakımından diğer vatandaş lardan ve 

•Devlet memur lar ından üstün bulunmadıklar ına göre, onların da hırsız

lık yapabi leceği düşünülerek mal beyannamesi a l ınmaması , memleket te 

vatandaşın Devlete karşı olan emniyetini sarsmakta ve hak ve adalet 

duygusunu rencide etmektedir. 

Mal beyannamesin in bütün siyaset adamlar ından, hattâ Cumhur 
başkanından bile al ınması lâzımdır. Ancak böyle hareket edildiği ve her
kes servetinin hesabını verdiği takdirde, cemiyeti iç inden kemiren dedi
kodular ın önüne geçilebilir. Cumhurbaşkan ından mal beyannames i alın
masını ona karşı bir hürmetsizl ik telâkki edenler unutmasın lar ki, biz im 
Anayasamız Cumhurbaşkanın ın vatana ihanet edebi leceğini bile kabul 
ederek buna dair hüküm vaz'eylemiştir. Böyle bir Anayasa ile toplanmış 
bu lunan bir Mecliste bu gibi düşüncelere, imtiyazlara sap lanmış olanla
rın bu lunduğunu bile düşünmek istemiyorum. Şu halde, Mal Beyanna
mesi hakkındaki Kanun bütün milletvekil lerine, bakanlara, Cumhurbaş 
kanına ve sair siyaset adamlar ına teşmil ve ciddiyetle tatbik edi lmelidir. 

Eski Fransız Başbakanı Caillot, serveti hakkında birtakım ded ikodu
lar ortaya çıkınca hiç de mecbur olmadığı halde millete servetinin açık 
hesabını vermekte tereddüt etmemiştir. Halbuki, İzmir 'de bir vatandaş ın 
sorduğu bir suale cevaben, hariçte çiftliği ve parası "olmadığını söyleyen 
(şahsiyet yok sesleri). İnönü, Caillot gibi hesap vermiş olsaydı, hepimiz in 
takdirini kazanırdı . 

Arkadaşlar ; bir devri sabık yaratmayacağız diyen yeni Hükümet ten 

bir sual sormak istiyorum! Seçimlerin serbest cereyan e tmes ine mâni 

olanlar, suç işlemiş bulunanlar cezalandır ı lmayacak mıdır? Hükümet 

bunlardan hesap sormayacak mıdır? Seçimlerin serbestçe yap ı lmas ına 

engel olanların Millî hâkimiyete karşı suç işlemiş sayılacağı Demokra t 

Parti p rogramında ifade edildiği halde, seçim suçları hakkında Hüküme

tin ne düşündüğü programında söylenmemişt ir . Bugünkü Hükümet 

mensup olduğu partinin millete karşı giriştiği bu taahhüdün icabını ye

rine get i rmeyecek midir? (Soldan, harekete geçilmiştir sesleri). 
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Demokras i inkılâbını gerçekleşt irmek için bundan sonra da birçok iş
lerimiz o lduğu aşikârdır. Biz senelerden beri ikt idarda bu lunan adamla
rın değil, iktidara hâkim olan vaziyetin değişmesi için mücade le ediyoruz. 
Bu it ibarla demokrasiy i tarsin için birtakım tedbirler a lmak mecbur iye 
tindeyiz. Bu mevzuda program vuzuh ve katiyetten âri bu lunmaktad ı r . 

Anayasa meselesine geç iyorum : Hükümet programında, Anayasada 
bir takım tadiller yapacağını ifade etmektedir. Biz de parti o larak mevcut 
Anayasan ın kifayetsiz olduğu kanaatindeyiz. A m a bu Anayasan ın hangi 
ist ikametlerde tadil edileceğine dair Hükümet in programında bir sarahat 
görememektey iz . Mevcut Anayasa kuvvetler birliği esasına dayanmakta 
ve vatandaş hak ve hürriyetlerini gereği gibi teminat alt ına a lamamakta
dır. Fakat bu Anayasada bu teminatın elde edilebi lmesi için hangi istika
met lerde tadilât yapı lacaktır? Çift Meclis mi, Anayasaya aykırı kanunla
rı iptal edecek yüksek mahkeme mi kurulacaktır? Bu hususta hiçbir sa
rahat göremiyoruz. 

Anayasa meselesi günlük meseleler arasında müta lâa edi lecek bir 
mese le değildir. Anayasanın hâkimiyeti için mücade le ettiğini senelerce 
söyleyen bir partinin bu hususta vazıh bir kanaati o lması lâzımdır. Son
ra bu memleket te zümre hâkimiyeti , tek parti hâkimiyet i gibi kel imeler le 
ifade edilen fiilî diktatörlük, Anayasadan doğmuş değildir, Anayasan ın 
rafa konmas ından doğmuştur . Binaenaleyh; Anayasanın kifayetsizl iğin
den bahsederek, fiilî d iktatörlüğün mesuliyetini bu Anayasan ın omuzla
r ına yük lemek realitelerden uzaklaşmak demektir . Rafa konacak bir 
Anayasan ın kuvvet karşısında yapacak nesi vardır? Binaenaleyh, "Ana
yasa kifayetsizdir, zümre hâkimiyeti bu Anayasadan doğmuştur " demek
te isabet yoktur. 

Memleket te müstakar bir Devlet nizamının kurulması gayesiyle Ana

yasada tadilât yapı lması lüzumundan bahsedi lmektedir . İkt idara gelen 

her parti Anayasa üzerinde tadilât yapmak salâhiyetine sahip o lduğu 

takdirde bu memlekette kurulması istenilen istikrar kökünden sarsı lmış 

olur. Memleket in bugünkü şartlarına göre Meclisin üçte iki ekser iyet ine 

dayanarak Anayasada bir tadilât yapmak yo luna gidi lecek olursa, temin 

edi lmek istenilen gayeye en büyük fenalık yapı lmış olur. C. H. Partisi ik

t idardan uzaklaşsın gibi bir mülâhaza ile hareket eden ve böylece De

mokrat Partiye ezici bir ekseriyet temin eden bu millet, Anayasada tadi

lât yapmak için bir vekâlet vermiş değildir. Cumhur iye t Halk Partisi, İnö

nü bile seçimlere tekaddüm eden günlerde Anayasada tadilât y apmak lü

zumundan bahsetmiş, fakat bunun ancak Kurultaydan karar al ındıktan 

sonra yapı lacağını ifade etmiştir. 
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Adnan Menderes Hükümet inin antidemokratik kanunlar yan ında tek 
parti devr inden kalma itiyat ve zihniyeti de tasfiye edeceğinden bahseder
ken y ine aynı itiyatların tesir ve nüfuzu altında kalmış olduğu görülüyor. 
İnönü dahi şef sisteminin Halk Partisi içinde nihayet bulduğu hakkında 
vatandaşlara itimat vermek için, kurultay kararından sonra Anayasada 
tadilât yapı lacağından bahsederken, Adnan Menderes Hükümet i mensup 
olduğu parti kurultayından karar almadan, seçim beyannameler inde ve 
parti programlar ında temas etmedikleri bu meseleyi, bugün ezici bir ek
seriyet temin ettikten sonra Meclise getirmeye karar vermekle, tasfiye ede
ceğini söylediği tek parti devri itiyatlarının en parlak misalini vermektedir . 
Anayasa hâkimiyeti için mücadele ettiğini söyleyen Demokrat Partinin ik
tidara geldiği şu anda Anayasa hakkında sarih bir fikre sahip olması ica-
bederken, bu sarahat Hükümet programında görülmemektedir . 

Anayasaya aykırı kanunlar meselesine gel ince : İktidarla olan müca
delesinde Anayasaya aykırı kanunlar mevzuunu bir bayrak olarak kulla
nan ve hürriyet in asgari şartlarını tespit eden misakını mücade les in in 
mihver i yapan bugünkü iktidar, Anayasaya aykırı kanunlar ı toptan ilga 
e tmek gibi cezrî bir harekete geçmek mecburiyet indedir . Beş senelik mü
cadelesi esnas ında hangi kanunların Anayasaya aykırı o lduğunu bugün
kü iktidarın tespit etmiş o lduğunu ummak hakkımızdır . Hükümet in ya
pacağı iş lerden bâzıları zamana mütevakkıft ır. Fakat bugünkü Hükümet 
beş seneden beri Anayasaya aykırı kanunlardan bahseden ve bunu siya
si mücadeles in in mihveri yapan partinin hükümet i o lduğunu unutma
mak durumundadı r . Af Kanununun pek yak ında Mecl ise getir i leceği ifa
de edildiği halde Matbuat Kanununun ve diğer ant idemokrat ik kanunla
rın süratle Mecl ise get ir i lmesinden bahsedi lmemesini Hükümet programı 
için bir noksan telâkki ed iyorum. 

Şahıs ve zümre hâkimiyetini tarsın için sabık iktidarın son zamanlar

da çıkardığı İller İdaresi Kanunundan bahsedi lmemesi de ayrıca şayanı 

nazardır. Teferruat mahiyet inde olmadığı için, esas olan bu kanundan 

her halde bahsedi lmel i idi. Çünkü bu kanun merkezde top lanmış tahak

k ü m imkânını 63 vilâyete de sirayet ettirmişti. 

Memleket imizde mesuliyetsizl ik setlerinden birisi olan Memur in Mu

hakemat Kanununun i lgasından değil, ıs lahından bahsedi lmiş o lmasını 

da hayretle karşıl ıyoruz. Memurlar için imtiyaz teşkil eden bu kanun de

ğişt ir i lmedikçe, karga, memur ise şahin durumunu muhafaza edecektir . 

Arkadaşlar ; 

Hepiniz in bildiği bir hakikat vardır; bu memlekette Hükümet korku
su iliklere kadar işlemiştir. Bununla kanunlar ın meşru olan korkusunu 

204 



DÖNEMİN HÜKÜMETLERİ 

kastedmiyorum; Hükümet i temsil edenlerin kanun dışına çıkarak, her 
şeyi yapabi lecekler i korkusunu söylemek ist iyorum. Bu korkunun beş 
senelik mücade lemizde binbir misali ile karşımıza çıktığına hepiniz şahit 
o ldunuz. Anayasa ile haklarını tanıdığımız vatandaşlar siyasi part i lere 
g i rmekten korkmuşlardır . Bu korku kimdendi. Val iden korkmuştu , j an 
darmadan korkmuştu, kaymakamdan korkmuştu. Milletin bu naçiz hiz
metkârlar ını milletin karşısında bir şahin durumuna sokan bu mevzuat 
or tadan kaldır ı lmadıkça Demokrasi inkılâbı tamamlanmış o lamaz. Bu 
itibarla bu kanunun ıslahı değil, fakat ilgası icabettiği kanaat indeyiz . 

Hükümet programında temas edilen aşırı sol cereyanlara ve irtica 

mevzuuna temas etmek ist iyorum : 

Yabanc ıya alet olan ve esasen yıkıcı saygımız aşırı sol cereyanlar ı 

programında katiyetle reddetmiş olan bir partinin mümess i l i o larak ko

nuşuyorum. Bu memleket i bir Rus müstemlekesi hal ine get irmek iste

yen, yabancı lar ın aleti olanları ezmek hususunda Hükümet in takip ede

ceği siyasette kendisiyle beraberiz. (Bravo sesleri) 

Bizim din mevzuundaki düşünceler imiz programımız ın 12 nci madde 

sinde sarahatle ifade edilmiştir. Bize göre dinin Devlet işlerine kar ışması 

ne kadar zararlı ise, Devletin de dini tasallutu alt ında bu lundurmas ı o 

kadar zararlıdır. Yeni bir devrin açılması bahis mevzuu olunca, en mü

him mesele , hürriyet prensibinin her sahada tecelli etmesidir . Bu esas

tan hareket edilerek son zamanlarda her hâdisede bir irtica arayan zih

niyete karşı Hükümet in soracağımız bâzı sualleri sarih olarak cevaplan

dırması lâzımdır. Bir cenazede 3, 5, 20 vatandaşın tekbir get i rmesine ir

tica dendiğ ine şahit olduk. Demokrat ik bir inkılâp yapıldığını iddia eden 

bir Hükümet in iş başında bulunduğu bir devirde böyle bir anlayışın hâ

kim olmasını görmek istemiyoruz. 

Ş imdi Hükümet ten şu sualleri soruyorum : 

Hazır bir damga gibi vatandaşın alnına vurulmak istenen irt icadan ne 

anlamaktadır? Hepiniz takdir edersiniz ki; hukukta, b i lhassa ceza mev

zuunda kelimeler e lmas terazisi ile tartılır. Vatandaşın hak ve hürriyet i 

bahis mevzuu olduğu yerlerde isteyenin istediği mânaya alacağı bir keli

me ile, hiç k imsenin karşısına çıkılamaz. Binaenaleyh katiyetle irtica şu

na derler, İrt icadan biz şunu anlıyoruz denmedikçe, programdaki şekli 

ile irtica kelimesi elastikiyetini muhafaza ettikçe, hiçbir muhal i f kendisi

ni emniyette telâkki edemeyecektir . Din işlerinin idaresini bir cemaat işi 

mi telâkki ediyorlar, yoksa bir Devlet işi mi telâkki ediyorlar? Bu mevzu

da Hükümet in görüşünü açıklaması lâzımdır. 
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Biz parti olarak din işlerinin idaresini bir cemaat işi o larak ele almış 

ve bunu programımızda tespit etmiş bulunuyoruz. Hükümet in bu mev

zularda bize sarih cevaplar vermesini istiyoruz. Bâzı mevzu larda Hükü

mete zaman bırakmak doğrudur. Fakat öyle meseleler vardır ki, bugün

kü Hükümet in mensup olduğu parti senelerce bu mevzu üzer inde dur

muştur . 

Yalnız bir kaydı ihtirazimiz vardır. Bu cereyanlara karşı mücade len in 

en müess ir silâhı memlekette mevcut adalete vatandaşın it imat etmesini 

ve halkın refahını sağlamaktır. Ceza kanunlar ının şiddeti hiçbir zaman 

bu cereyanları önleyemez. Eğer komünizme karşı yalnız ceza kanunlar ı 

nın kâfi o lduğu kanaatinde olsa idi, Amer ika Avrupa 'ya Marshal l yardı

mını yapmak lüzumunu hissetmezdi. Komünizm, gıdasını sefaletten, 

adaletsiz l ikten ve kanunsuz luktan alır. Bu üç belânın ye 'se düşürdüğü 

kimseler i komünizm arkasına takar. Ceza kanunlar ına şiddetl i ve elâsti

ki maddeler koymak ve en masum dinî duygular ın izharını dahi, komü

nizm bu maske altında tecelli eder diye, kanunun tehdidi al t ında bulun

durmak yo luna gidecek olursak, sabık iktidarın yaptığı hataları aynen 

tekrar lamaktan başka bir şey yapmış olmayız. 

Onlar siyasi irticacı, yani tek parti t ahakkümünü devam ett irmek için 

yeni bir kanunla muhalefet in karşısına çıkmışlar ve bu mevzuu, Demok-

lesin kılıcı gibi elden bırakmamışlardır . Bu mevzuda gö rüşümüzü 1949 

Haz i ranında çıkardığımız parti beyannamesiy le umumi efkâra arzetmiş-

tik. Adale te karşı olan inanı ve refahı bir tarafa bırakıp ta, Menderes ' in 

programında olduğu gibi, Ceza Kanununa sert ve elâstiki hükümler koy

makla işe girişecek olursak, bu takdirde bu memleket te muhale fete hak

kı hayat tanımadığımızı göstermiş oluruz. Ş imdiye kadar o kadar gördük 

ki, insan oğlu kanunu çektikçe istediği yere götürebil iyor. Adnan Mende

res Hükümet i "aşırı sağ ve sol cereyanlar" derken bu husustaki kıstasın 

ne o lduğunu söylemiyor. Buna göre en masum dinî duygulardan bir ko

mün i zm mânas ı ç ıkartmak mümkün olacaktır. 

Biz Millet Partisi, sarahat taşımayan, kıstas o lmayan bu kısmı tasvip 

etmiyoruz. 

Demokrat Partinin Birinci Büyük Kongresi tarafından kabul edi len ve 

gaye ve mesul iyet inde iştirakimiz bulunan bir hürriyet misakı vardı . Bu 

misak bu memlekette hürriyetin asgari şartlarını tespit eden bir vesika

dır. Burada ele alınan mesele lerden biri de Devlet Başkanl ığ ının Parti 

Başkanl ığ ından ayrılması idi. Buna dair Hükümet programında bir sara

hat yoktur . 
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B A Ş B A K A N M E N D E R E S (Adnan - İstanbul) - Devlet Başkanl ığ ı Parti 

Başkanl ığ ından ayrılmıştır. 

BÖLÜKBAŞ I (Devamla) - Şimdi Dışişleri hakkında Millet Part is inin 

görüşünü açıklayacağım : 

Dış siyaset mevzuuna gel iyorum. Millet Partisi de Batı Demokras i l e 

riyle manen ve maddeten iş birliği yapmaya, Bir leşmiş Milletlerin imanl ı 

bir üyesi o lmamıza taraftardır; İngiliz ve Fransız ittifakına, Amer ika dost

luğuna tam manasıy la bağlıdır. 

Ancak şu cihetleri de sükûtla geçemeyiz : 

1. Dünya güvenini sağlamak için yapı lmış olan yeni ittifak ve anlaş

malara biz al ınmadık. 

2. Demokrasi dünyasının bir ön karakolu o lduğumuz halde bu duru

mun bize yüklettiği külfetleri karşılayacak ölçüde yardım görmemektey iz . 

Bunları söylerken şu ciheti de belirtmek isterim ki, bizdeki israflar ve 

elde edilen ekonomik yardımın yurdun inkişafına hasredi leceği yerde 

bütçe açığını kapamak için kullanılması, dostlarımızın haklı şikâyetleri

ni muc ip o lmakta ve onlarla hususi teması olanlar dahi bu şikâyetlere 

muhatap kı l ınmaktadırlar. Dolayısıyla yardımın ifa ettiğimiz büyük hiz

metler i ve dünya sulhunu devam ettirmek için kabul ettiğimiz fedakâr

lıkları karşı lamasını istemek hakkımız olduğu gibi, onun tam yer inde 

kul lanı lacağına dair güven uyandırmak da vazifemizdir. 

Şunu da ekleyeceğim ki, kendileriyle tarihî, mânev i ve kültürel alâka

mız olan milletlerle dost luğumuzun kuvvet lendir i lmesine itina edi lmel i ve 

bu yo lda güçlükler doğuracak ve gücenikl iklere yol açabi lecek ifade ve 

hareket lerden sakınılmalıdır. 

O halde şimdi yapı lacak şey nedir? Takip edilecek yol hangis idir? Hü

kümet programında bu suale cevap verirken ele aldığı dört esas üzer ine 

birer birer durmakta fayda görüyoruz. 

1. "Bütün Devlet hizmetlerinin görülmesinde âzami tasarruf z ihniye

tiyle hareket ederek Devlet masraf ve külfetlerini asgariye indirmek ve 

Devlet bütçelerini iktisadi bünyemiz in takatiyle mütenas ip ve hakikî mâ-

nasiyle muvazenel i bir hale get irmek." 

Tasarruf ve bütçeyi denkleşt irmek zarureti, tarihe karıştığını cesaret

le söy leme ihtiyacını duyduğumuz şeflik idaresinin Hükümete memur 

edi len her adamı tarafından da ileri atılmış, fakat sözde kalmıştır. Çün

kü Cumhur iye t Halk Partisi diye adlandırı lan zümre , kendi rahat ını ve 
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menfaatini her şeyin üstünde görmüş, halkın ıstıraplarına b igâne kal

mış , meden i görünmeye yarayan tedbirlere halkçıl ık adı vermiş , mi lyon

ları sarf ve istihlâk ederken bu paraların sütünü, yumurtas ın ı y iyeme

yen; bunlar ı satarak temin ettiği paraları düğüm düğüm üstüne sakla

yan Türk köy lüsünün alın terinde mahrumiyet ler inden biriktiğini dü

şünmemişt i r . Bu sebeple halk mümessi l ler inin, sizlerin kararları ile yü

rüyecek bugünkü idare "tasarruf zarureti" nden bahsederken samimî ve 

radikal hareket etmek mevki indedir. O halde bütün Devlet masraf lar ın

da mut lak bir tasarrufa zaruret o lduğunu tespit eden Büyük Millet Mec

lisi ve Milletvekilleri üç yıldır umumi efkârın üzer inde eğildiği, hassaten 

bugünkü Başbakanın birtakım siyasi maksat lar ına basamak yaptığ ı ma

hut ödenek için Hükümet programı vesilesiyle kanaat ve kararını belirt

melidir. Aynı suretle Devlet Başkanl ığ ına ve Bakanl ıklara ait plânlar üze

r inde Hükümet in kesin kararlarını öğrenmeliyiz. Bu tarzda âdi lâne bir 

hareket noktası bulmadıkça "tasarruf zarureti" y ine lâfta ka lmaya mah

kûmdur . Nitekim "otomobil suiistimali" noktası da şimdi de Amer ikan 

yard ımından temin edilen arabalarla devam edip gi tmektedir . Tasarruf 

zaruret i bahis konusu olunca kültür, sağlık ve adalet sahalar ındaki halk 

ihtiyaçlarını karşı lamak noktalar ında bile yeni tahsisata ihtiyaç o lduğu

nu da hat ırda tutmak lâzımdır. Bu ihtiyaçlar, tasarruf zarureti üzer inde 

çok ciddi ve titiz davranı lması için ayrı bir sebep teşkil etmektedir . 

Hükümet in iktisadi ve malî sahada ele aldığı esaslardan "İktisadi ci-

haz lanmamız ı sürat lendirmek" ve "Devlet bütçes inden envest isman ma

hiyet inde ayrılacak tahsisatı bir plâna bağlayarak ku l lanmak" keyfiyeti 

prensip olarak doğrudur. Fakat bunlar da ş imdiye kadar üzer inde çok 

söz edi lmiş ve mütearife haline gelmiş meselelerdir. Tatbikata hâkim 

prensipler hal ine geldiğini görmedikçe birşey söylenemez. Yalnız "Enves

t i sman" tâbiri o kadar geniştir ki, C. H. P. çilerce meskensiz halkın yur

du olan Erzincan'a meskenden evvel yapı lan Hükümet konağı , asri me

zarlık ve asri hamam ve park ve heykel ve Ankara 'daki Saraçoğlu Mahal

lesi de bu sahada mütalâa edilen işler arasındadır. 

Ş imdi Hükümet programının ekonomik sahada siklet merkez in i teş

kil eden dördüncü esasına geliyoruz. 

Demokrat Parti Programında bu konuda umumi prensipler k ısmında

ki 17 nci madde ile Hükümet işleri k ısmındaki 42 nci ve müteak ip mad

deler arasındaki tezaddan İktidar Programındaki bu dördüncü madde ile 

kurtu lmak istediği de anlaşı lmaktadır. Gerçekten "İstihsal hayat ını Dev-
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letin zararlı müdahale ler inden ve her çeşit bürokrat ik engel lerden kur

tarmak" şekl inde ifadesini bulan prensipte mensup o lduğum Millet Par

tisinin iktisat sahasında mutedil , liberal görüşünün hâk im o lduğunu 

görmekle bahtiyarl ık duymaktay ım. Fi lhakika : Hükümet iktisadi görü

şünü programında : "Bir taraftan Devlet müdahale ler ini asgar iye indir

mek, diğer taraftan iktisadi sahada Devlet sektörünü m ü m k ü n o lduğu 

kadar daral tmak ve buna mukabi l emniyet vermek suretiyle hususi te

şebbüs sahasını m ü m k ü n olduğu kadar geniş letmek" diye ifade o lunabi

lir. Bu esasların tatbikından doğacak ilk neticelerden biri Devlet tesis ve 

işletmecil iğini, tabiatı ve maliyeti icabı olarak, yalnız ve yalnız husus i te

şebbüs ve sermayenin hiçbir suretle ele a lamayacağı işlere ve bir de ay

ni z amanda âmme hizmetleri mahiyet inde olarak iktisadi işlere hasret

mek olacaktır. Çünkü bize göre hususi mülkiyet ve şahsi hürriyete daya

nan bir iktisat rej iminde "İktisadi sahanın asıl olarak ferde veya şirket 

hal inde hususi teşebbüse ait olması lâzımdır." 

Programda, "Devlet İktisadi Teşekkül ve teşebbüsler inin iktisadi bün

ye üzer inde teşekkül etmekte oldukları ağırlığı hafi f letebilmek için idare 

ve murakabeler in i de daha sağlam esaslara bağ lamak" ve "Fuzul i görü

len teşkilâtı lâğvetmek kararındayız" denilmektedir. 

İktisadi Devlet Teşekküller ine ait murakabe mevzuunda asıl hal ledi

lecek nokta bu müesseselere malî murakabe zihniyeti yer ine iş letme ve 

iktisadi murakabe prensibinin hâkim kıl ınması gerektiğ ine işaret e tmek 

isteriz. Bu türlü murakabe de ekseriya müesseseler in kendi bünyeler in

de yapılabil ir. 

Programda ofisler mevzuuna "Ofisler üzerinde durarak icabeden ka

rarları alacağız." denmek suretiyle şöyle bir temas edilip geçi lmiştir. 

Halbuki bugün bir Ticaret Ofisi vardır ki, ne yaptığ ı ve ne yapacağ ı 

meçhuldür . Sonra Toprak Ofisi mahlut yağ ticaretine gir işecek kadar 

maksat tan ayrı lmış bir haldedir. Hükümetten işe baş larken ofisler konu

sunda takip edeceği polit ikanın ana hatlariyle o lsun aç ık lanmasın ı iste

mek hakkımızdır . 

Programda ziraat işlerinin yepyeni bir görüşle ele al ınacağı müjdes i 

varsa da bu sahada takip edilecek polit ikanın ana hatları ç iz i lmemiş ve 

ayakta ve mual lâkta olan ziraat meselelerimiz hakk ında bir şey söylen

memiş bulunmaktadır . Bu arada aşağıda ayrıca izah edeceğimiz gibi top

rak ve orman ve hayvancıl ık meselelerinde Hükümet in ne yapacağ ı meç

hul kalmıştır. 
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Geçen yı l larda üretme çiftlikleri haline getiri leceği bahis konusu olan 

Devlet çiftlikleri hakkında programda kararlı bir görüşe ras t lanmamış ol

ması bir eksikliktir. 

Karasaban ve kağnı üzerine bir Devlet müesseses inin kurulamayaca

ğını söy lemek b i lmem yeni bir şey midir ve bir fayda sağlar mı? Bu nok

tada söylenen : "Ziraati ön - plâna alan böyle bir görüşle hareket ederek, 

zirai kredi dâvasını, ziraat alet ve vasıtaları meselesini , hastal ık ve haşe

relerle mücade le , iyi tohum ve tohumları ıslah mevzularını , ziraat, tekni

ğini i ler letme çarelerini ehemmiyet le gözden geçireceğiz". 

"Küçük ve büyük sulama işlerine hız vermenin verimi süratle art ıran 

ve yeni yeni teşebbüslere geçmek imkânını veren bir mevzu o lduğuna ka

niiz." Gibi sözler ziraat ve köy mevzular ındaki l iteratüre yeni bir şey ilâ

ve e tmemektedir . Fakat Hükümet hangi yol lardan bu tarif ve müteari fe-

lerin neticesini alacak? Meselâ : Ziraat ve alet ve vasıtaları mese les inde 

ortada bir zirai donat ım kuruluşu var, Marshal l P lânından gelen yalnız 

büyük veya müşterek arazi sahiplerinin ve kiracılık yapanlar ın ihtiyacını 

ve menfaat ini sağlayan ziraat ve makineleri tevziatı devam ediyor. Lâkin 

karasaban ve kağnı ile haşrüneşrolan milyonlarca küçük çiftçilik alet ih

tiyacı nasıl karşı lanacak? Hükümet bu hususlarda açık bir görüş ortaya 

koymadıkça program müspet bir mâna taşımaz. 

15 mi lyon köylünün zirai kredi ihtiyacını temin edecek müessesen in 
100 mi lyon lira civarında olan sermayesi ile işe girişecek olsak bir Mec
lis binasını güç yaparız. 

Köy lünün ıstırabını ifade etmek için, burada bulunan bir arkadaş ımı

zın da yak înen şahidi olduğu bir hâdiseye temas edeceğim, Yozgad 'da bir 

köylü gömleğinin kısa olan yenini göstererek Hâşim Tatlı 'ya şöyle söylü

yor; "Efendi, ya bu yeni uzatınız, ya bu kolu kesiniz!" Böyle söyleyen 15 

mi lyon köylü vardır. Köylü; milletin efendisidir gibi parlak bir formül or

taya atarı Cumhur iyet Hükümetler i ; köylünün sütünü ve yumurtas ın ı bi

le kendis ine yedirmek imkânını vermemişt ir . 

Bugün Türk köylüsü, bi lhassa Orta Anado lu köylüsü zirai teçhizat 

bak ımından çok acıklı bir durumdadır . Orta - Anadolu 'dan gelen arka

daşlar pek iyi bilirler, bura köylüsü bir çift öküzü 800 - 1200 l iraya tüc

cardan almaktadır . 300 liraya alınan bir çift öküzü 1200 l iraya alan, bir 

buçuk senelik bir taksitle tüccardan 1200 liraya alan bir köy lünün mü

reffeh yaşadığ ı iddia edilmez. (Bravo sesleri sağdan) 20 senedenber i lâyık 

o lduğu zirai krediyi bu memleket köylüsü görmemişt ir . (Sağdan bravo ses

leri). 

210 



DÖNEMİN HÜKÜMETLERİ 

Binaenaleyh yeni iktidar da bu mevzuda sarih olmaz, muğ lak ve 

m ü p h e m bir formül ile; müphem bir ist ikamet ile iktifa ederse zirai kre

di mevzuunda köylüyü tatmin etmemiş olacaktır, çünkü pogramında sa

rih hiçbir şey söylememiştir. 

Zirai mahsul ler i emniyet alt ına alan zirai sigorta mese les ine ve hay

vancı l ık pol it ikasına temas etmemiştir, sadece Türk köy lüsünü sıkıntı

dan kurtaracağız gibi mücerret bir formülle iktifa edilmiştir. 

P rogramda en müh im bir eksiklik de petrol meseles inin ve vakıf lar 

için takip edilecek polit ikanın meçhul içinde kalmasıdır . 

Programda "çiftçiyi topraklandırma" işinin ziraat iş ler inden bahsedi 

l irken küçük ve büyük sulama işlerine dair bir f ıkranın sonuna eklenen 

şöyle bir cümlenin " topraklandırma işini daha emniyet le , pratik ve sürat

li usul lere bağ lamak niyetindeyiz" şeklinde yer a lması bizi tereddüt ve te

essüre sevkeden müh im bir noktadır. Bu cümlecikten ne kastedi ldiğ ini 

an lamak da güçtür. "Bu işi daha emniyetl i usullere bağ lamak" tan mak

sat nedir? Sağlanacak emniyet geniş arazi sahiplerine mülkiyet emniyet i 

midir, yoksa toprağı az çiftçiye bu sahada yetecek toprağa kavuşacakla

r ına dair, emniyet vermek midir? Tek parti devr inde ifratlara, tefritlere 

kurban giden ve bugünkü Başbakanın çetin mücadele ler ine mevzu olan 

bu meselenin demokrasi iktidarının "emniyetli , pratik ve süratli usul lere 

bağlanacakt ır " gibi sudan bir şekilde üstünden geçmek mevki inde değil

dir. Şimdil ik şu suallere cevap istemekle iktifa edeceğiz : 

I - Hükümet Toprak Kanunu üzerindeki son tadilleri benimsiyor ve 
kâfi görüyor mu? Kâfi görmüyorsa mevzuatı üzer inde ne gibi prensip ve 
ölçü tadilleri yapmayı düşünüyor? 

II - Toprak işleriyle İskân U m u m Müdürlüğü birleştiri l irken tarihe ka

rışan tek parti Hükümet i bir iç iskân meselesi ortaya atmış ve topraklan

d ı rma işinin bir iskân politikası ile beraber yürütülerek 30 - 35 y ı lda hal 

edi lebi leceğini ileri sürmüştür. 

İktidarın bu baptaki kanaati ve kararı nedir? 

III - Programda bir köşeye sıkışan "emniyetli , pratik ve süratli usul le 

topraklandırma" işi memlekette ne zamana kadar hal ledi lmiş o lacakt ır? 

IV - Avuç içi kadar toprakta hayat ve istikbal arayan çiftçi aileler için 

ne düşünülmekted i r? 

Programda : 

"Yol ve tarife meselelerini ziraatimizle doğrudan doğruya alâkalı mev

zular addetmektey iz " 
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"Ulaşt ı rma ve Bayındırlık işlerimize evvelâ ziraat ve millî ekonomi ile 
çok yak ından alâkalı mevzular olarak kıymet vermektey iz " gibi mütear i -
feler çoktur. Fakat birçok meselelerde olduğu veçhile işe nereden başla
nacağı ve hangi yol lardan gidileceği ve meselâ demiryolu iş inde şube hat
ları inşasına kadar varan hatalı gidişin nerede durdurulacağ ına dair bir 
kayıt yoktur. 

Orman işine programda iki defa yer ver i lmiş bulunmaktadır , evvelâ 
maz in in hatalar ından bahsedi l irken sonra da ne yapı lacağını söy lemek 
için, bu mülâhazalar ı birbiri ardından okuyal ım : 

"Devlet ormancı l ığ ının asıl ıstırabını yaşayanlar o rman çevreler indeki 
binler ve binlerce köyümüz, milyonlarca köy lümüzdür . Fakat, Devlet or
man işletmelerinin yarattığı, ıstırap bundan ibaret değildir. Her çeşit or
man mahsul ler inin fevkalâde pahalı oluşu, bütün istihsal şubeler inde ve 
geniş halk kütleleri üzerinde kötü tesirler yapmaktad ı r " 

"Orman meselesine gelince : Derhal ve katiyetle söyleyebi l ir im ki bu
günkü sisteme behemehal son vereceğiz. Çünkü bugünkü sistem orman
ların muhafazas ı için büyük fedakârlıkları isti lzam, öteden beri o rmanla 
alâkalı mi lyonlarca vatandaşlarımızı mahrum ve meyus bir halde yaşat
makta ve bütün orman mahsuller inin çok pahal ıya mal o lması neticesi
ni vermektedir . Diğer taraftan da bu günkü orman mevzuat ı halkla Hü
kümet aras ında derin bir sevgisizlik yaratmakta çeşitli ahlâki zarar lara 
ve türlü kötülüklere zemin teşkil etmektedir." 

Orman işini bu iki fıkradaki mütalâaların çerçevesinde ele al ınca yal
nız menfî görüşler ortaya koymaktan ileri g id i lmemiş olur. Devlet o rman
cılığının ıstırabını çeken binlerce köy ve mi lyonlarca köy lünün ıstırabı 
dinmelidir . Evet.. Orman mahsuller i ucuzlamalıdır ! Evet... Derhal ve ka
tiyetle bugünkü sisteme nihayet verilmelidir! Evet... Bugünkü sistem or
manlar ın muhafazası için büyük fedakârlıkları isti lzam ettiriyor! Evet... 
Ötedenber i o rmanla alâkalı mi lyonlarca vatandaşlar ımız ın mahrumiye t 
ve meyusiyet ler ine çare bulmalıdır ! Yukarda da söyledik. Evet... Bütün 
orman mahsul ler i pahalıya maloluyor! Tekrar evet... Bugünkü orman 
mevzuat ı halkla Hükümet arasında derin sevgisizlik yaratıyor. Evet... Çe
şitli ahlâkî zararlara ve türlü kötülüklere zemin teşkil ediyor! Evet, evet, 
evet... 

Fakat bütün bu fenalıkların, yanlışl ıkların önlenmesi için Hükümet 
ne düşünüyor? Programa göre hiçbir şey... 

O rman hakkında ormanlara s ığmayacak kadar lâf edilmiştir. Hattâ 
bugünkü mevzuat ı tatbikta müsamaha göstermek suretiyle tek part i ida
resi halkın sevgisizl iğinden kurtu lma yo luna dahi gitmiştir. Odun yer ine 
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kömür yakı lması işinin başlaması on yılları aşmıştır. Tezek, tiksinti ver
se de, ekseriyetin yakacağıdır . Türk aile asgari sağlık şartlarını havi yu
vadan mahrumdur . Vatan, onarı lacak ve inşa edilecektir. O halde Hükü
met ormanlar ı korumak ve fennî bir surette işletmek ve o rmanda oturan 
halkı mahrumiyet ten, meyusiyetten kurtarmak ve orman mahsul ler i 
ucuz latmak için behemahal son vermek karar ında olduğu sistem yer ine 
nasıl bir sistem koyacak ve bugünkü işletmeleri, tesisleri ne yapacakt ı r? 
Bunlara cevap vermek mecburiyet indedir. Aksi halde eldeki ves ikaya bir 
icra programı değil, bir tenkid tecrübesi adını vermek zaruridir. Lüks ve 
israf zihniyeti yerine zaruret halinde malî takatimize uygun mütevaz i ya
pılar yapmak yo luna gidileceğine ait teminatı memnuniyet le kaydederken 
aşağıdaki hususlarda izahat veri lmesini rica ederiz. 

I - Bugün bu prensiplere uygun olmayarak inşaatı baş lamış yapı lar

dan durdurulacak veya nâfi hizmetlere tahsis edilecek olanlar var mıdır? 

II - İhalesi yapıl ıp inşaata baş lamamış olan yapı lardan, ezcümle yeni 
Mecl is binası hakkında iktidar ne düşünüyor? Durdurulacak olanlar var 
mıdır? 

III - Tahsisat ı mevcut olup da henüz münakaşaya ç ıkar ı lmamış olan 
yapı lar var mıdır? 

Bu husustaki ricamız belediye ve hususi idarelere de şâmildir. 

Sağlık mevzuunda Hükümet yeni bir görüş get i rmemiş bu lunmakta
dır. Yalnız nasıl fırsat bu lduğunu kest irememekle beraber, köy ve köylü 
sağlığının korunmasından bahsederken "... yeni portati f hastaneler ve 
sağlık merkezleri tesisi hususunda şimdiden teşebbüse girişi ldiğini" bil
d irmektedir ki, böyle bir müspet gayreti ancak takdir ederiz. 

Yalnız şunu söylüyel im ki, halk hükümetler inin karakteri "Halk sağ
lığının korunmas ı " ile diğer idarelerden ayrılır. 

Programda maari fe temas edil irken; "Gençliği Millî karakter ve ana

nelerine göre mânevi ve insanî kıymetlerle teçhiz edemeyen bir memle 

kette i lmin ve teknik bilginin yayı lmış, olması hür ve müstaki l bir mil let 

olarak yaşamanın teminatı sayı lamaz" deni lmekte, tal im ve terbiyenin 

Millî ve ahlâki bir temele dayanacağı teminat ından başka bir i zaha rast

lanmamaktadır . Maari f hayatımızın süratle halli icabeden mesele ler in

den hiçbirisi hakkında sarih bir görüşü ihtiva e tmeyen program bu ba

k ımdan da noksandır. 

Köy enstitüleri ve köy mektepleri , teknik öğret im, dil ve terim mese

lelerini yeni baştan ele a lmayan bir iktidardan bu sahada muvaf fakiyet 

bek lemek beyhude olur kanaatindeyiz. 
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Bu bahiste meseleler birbirine o kadar kar ışmış ve ihtirazi kayıtlar o 
kadar çoktur ki, Hükümet in ne düşündüğünü ve neler yapmak istediği
ni sarahatle anlamak mümkün değildir. 

Fi lhakika : İlk söz olarak; "memleket imizde ça l ışma hayatını ve işve
renlerle işçi münasebet ler ini içt ima adalet prensipler ine uygun olarak 
kanun ve n izam yollarıyla düzenlemek" ten bahsedi lmektedir . 

Memleket imizde bu bahiste kanun ve nizam yokluğu değil , bi lâkis 
bunlar ın çok luğuna rağmen, iş ve işçi hayatını kavrayan realist icraat 
yok luğudur . 

Arkas ından "Çalışanların yaşama seviyesini umumi hayat seviyemiz
le ve memleket in iktisadi imkânlarıyla mütenas ip surette yükse l tmek" 
gayesi ileri sürülmektedir . Hâtıralarımız bizi yanı l tmıyorsa bu bahiste 
Demokrat Parti muhalefette iken "asgari ücretin tespiti" lâz ımgeldiğini 
ileri sürecek kadar azimkar görünüyordu. Hattâ bu ciheti zannedersek 
ş imdiki Ça l ışma Bakanı vasıtasıyla ifade etmişti. 

Çal ışanlar ın yaşama seviyelerini yükse l tmekten bahsedi l i rken Hükü
met in bu noktadaki sarih görüşünü açıklamasını ve b i lhassa Devlet İkti
sadi Teşekkül ler inde çalışan işçilerin ücretleri işindeki kararını bi ldirme
si lâzımdır. 

Ücretli hafta tatili meselesi : bu noktadaki ifadeler çok müphemdi r . 
"Ş imdiye kadar Çal ışma Bakanlığının teftiş ve murakabes i har ic inde kal
mış olan bir kısım Devlet sanayiinin de bu teftiş ve murakabeye al ınaca
ğ ından" bahseden fıkranın sonunda aynen şöyle deni lmektedir : "Garp 
demokras i ler inde kabul edilen esaslar dairesinde işçilere ücretli tatiller 
veya ücretli mezuniyet ler sağlanması imkânları araştırı lacaktır". 

Muhalefette bulunduğu sırada bu noktalarda çok açık konuşan ve 
bol vaitler ortaya koyan 14 Mayıs İktidarının ücretli hafta tatili meselesi
ni ş imdi ne sebeple bu kadar karışık ve kapalı bir şekilde ele aldığı anla
ş ı lamamaktadır . 

Teftiş ve murakabe : Bugünkü teftiş ve murakabe teşkilâtının kifayet
sizliği meydanda iken bu bahse, teftiş ve murakabe diğer Devlet sana
yi ine teşmil edilecektir, şekl inde temas edi lmesi gayrikâfi görülmüştür . 

Bütün bunlardan başka : İşçi sendikaları, sigorta ve işçi sağlığı gibi 
mesele lere hiç temas edi lmemesi bugünkü iktidarın arşivlerinde bu ba
hislerde yapı lmış tenkidlerden başka müspet bir etüd ve karar bu lunma
dığını göstermektedir . 

Arkadaşlar , yeni Hükümet in programında bir de adlî mesele lere te
mas edi lmektedir . Bu mevzu hakkında da görüşlerimizi ifade e tmek iste
r im. 
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Anayasada tadilât yapmayı kabul eden Hükümet , mensup o lduğu 
parti programında kabul edilen kaza birliği esasına temas etmemişt ir , 
part is inin bu taahhüdünü tutmayacak mıdır?. Kaza birliği mev zuunda 
Millet Partisinin görüşü Demokrat Partinin görüşüne yakındır . Bu esasın 
gerçekleşmesini temenni ediyoruz. 

Anayasaya göre mahkemeler ; tam istiklâl içinde millet namına kaza 
hakkını kullanırlar. Bu esas Anayasa ile kabul edi lmiş o lduğu halde ad
l iyenin istiklâli fiilen tahakkuk etmemiştir. İçimizde yaşayan birçok arka
daşlar ımız bunun ıstırabını duymuşlar ve yakînen görmüşlerdir . Hâk im
lerin dama taşı gibi bir yerden bir yere oynatı ldıklarına uzun seneler ma
alesef şahit olduk. 

Adalette huzursuzluk bu lunduğunu ilk siyasi demec inde ortaya atan 
yeni Adalet Bakanının bu huzursuzluğu ne suretle g idereceğinin efkârı 
umumiyece dikkatle takip edileceğini hatır latmak isteriz. Beş senel ik si
yasi mücade lede bu memlekette iktidarda bulunan bir zümren in tesirle
rine nispeten az kapı lmış bir cihaz varsa oda adalet cihazıdır. 

Ufak tefek istisnalar bir tarafa bırakılacak olursa, Türk Adl iyesi , (Ber
lin'de hâk im var diyen A lman köylüsündeki kanaati ) , Türk köy lüsüne tel
kin etmiştir. 

Adalet in, icra kuvvetinin tesirinden uzak tutulmasına imkân bırakı l-
mazsa, demokrat ik nizamın devam etmesine imkân yoktur. 

Hâkimler in terfi, tecziye ve nakilleri işlerinin behemeha l hâkimlere bı
rakı lmasını istiyoruz. Programımızda kabul ettiğimiz bu esasa yeni ikti
dar ın da iltihak edeceğini umuyoruz. 

Türk Adl iyesine ait olan tabiî şükran borcumuzu eda ett ikten sonra 
yeni iktidarın ortaya koyduğu programda vuzuh ve sarahat gö rmemek le 
beraber çok müşkül şartlar içinde vazife aldığını müdr ik bu lunduğumu
zu söy lemek isteriz. 14 Mayıs iktidarının, demokras in in icaplar ına uygun 
bir şekilde hareket ederek muvaffak olmasını dileriz. (Bravo sesleri alkışlar). 

B A Ş K A N - Bağımsız Sinan Tekelioğlu. Buyurun. 

TEKEL İOĞLU (Sinan - Seyhan) - Sayın arkadaşlar, 30 senel ik keyfî 
bir idarenin yıkıldığı ve Türk Milletinin ilk defa kendi arzusu ile seçtiği 
Büyük Millet Meclisi huzurunda söz söylediğimden dolayı Cenabı Hakka 
hamdü sena ederim. (Alkışlar). 

Sayın arkadaşlar, sizi, eski bir tarihe, Türk Milletinin istiklâlini, hür
riyetini kazanmak için mücadele ettiği zamana, biraz geriye, maz iye gö
türeceğ imden dolayı affınızı rica ederim. Bunu söy lemezsem, 30 sene ev
vel arzu ettiğimiz şeyi, milletin arzusunun, 30 sene sonra elde edildiğini 
söylemeyi kendim için zait bulurum. 
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Arkadaşlar , İstiklâl Harbine ilk girdiğimiz zaman, hepiniz bi l iyorsu

nuz ki, memleket düşman istilâsı altındaydı. Hükümdar keyfi bir idare 

ile memleket i şuna veya buna takdim etmişti. 

İşte o zaman Büyük Ata, Sivas'tan feryat ederek, bağırarak Türk Mil
letinin keyfi bir idareye kurban gitmeyeceğini bütün c ihana ilân etmişti . 
Biz, yani Türk Milleti o günden itibaren kendi istiklâlini, hürriyet ini key
fi idareden kurtarmak için ortaya atılmış bulunuyordu. Düşman la mü
cadele ettik, yeni bir devir açtık. Türkiye'yi kurtardık. A m a kurtu lduktan 
bir müddet sonra da Halk Partisinin istilâsına uğradık. (Soldan alkışlar, 
bravo sesleri). 

Sayın arkadaşlar, hepimiz o partinin içerisinde bu lunmuş , orada ça
l ışmış insanlarız. Hepimiz o Büyük Ata'nın açtığı, kurmuş o lduğu o top
lulukta, bütün Türk Milleti on sekiz milyon olarak orada arzı vücut etmiş 
idik. Türk Milleti Ata 'ya bütün bağlılığı ile, bütün it imadiyle sarı lmıştı , 
onun yapacağ ı inkılâpları, kendi inkılâbı diye karşıladığı için, Ata 'nın 
yapmış o lduğu inkılâpların hiçbirisine dahi yan gözle bakmamışt ı . 
Ata 'n ın işleri, tek parti değil, tek millet olarak yürüt tüğünü görmüş , bil
miş insanlarız. 

Fakat Ata 'nın üfulünden sonra memlekette keyfi idare baş lamış , ar
kamıza polisler konmuştu, yeşil fişlere bağ lanmış olanlarımız vardı . Her 
şeyden evvel Hükümetten rica ediyorum; bu yeşil fişli olan kahraman 
kimseler in fişlerini ortadan kaldırsın. 

Bu yüzden evimizde rahatça oturamadık, çoluk çocuğumuz la konu
şamadık. Müthiş bir istibdat içinde inledik. Çıktık, bağırdık, çağırdık, 
tehditlerle karşılaştık, zorlandık. Fakat bugün bakın Türk Milleti ne bü
yük inkılâp yaptı . 

Hani o bağıranlar nerede şimdi? (Soldan çok şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Arkadaşlar , başımızdaki levhayı dahi indirmişlerdi. O levha için biz 

feryat e tmemiş miydik? O levha için bütün dünya ile hasmane vaziyet al

mamış mıydık? Onu kaldıranlar yerine koyamadı lar , ama Türk Milleti 

sizleri seçerek yerine koydu. (Şiddetli alkışlar). 

Arkadaşlar , efendi diye her zaman hitabettiğimiz o zavallı yal ınayak, 

baş ıkabak Türk köylüsünün, Türk Milletinin azmi karşıs ında acaba dağ

lar dayanabi l ir mi? O kadar paralar, o kadar gayretler hepsi boşa gitti. 

Fakat arkadaşlar, bizim Türk Milletinin yalnız bir Allah'ı vardır. Biz 

ancak ona güveniriz. (Şiddetli alkışlar). 

Şimdi biz imle beraber seçi lmiş olan arkadaşlar ıma arzeder im ki; bu 

az imkar büyük milletin hepimiz kölesi olalım. (Alkışlar). O n u n bütün var-
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l ıklarını koruyal ım ve isteklerini yerine getirelim. Onun yalnız efendi ol

duğunu bilel im ve ona hissett irmeden çalışanları da, y ine onun önünde 

kanun pençes ine teslim edel im. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar , dert çok acıdır, bugün 2.5 milyarı bulan borcun nereden 

geldiğini kemal i cesaretle söyleyebil ir im. O paralar bugün mi lyoner olan

ların kasasındadır . (Bravo sesleri). 

İşte arkadaşlar yeni Meclis ve yeni kabineye düşecek en büyük vazi

fe budur . Türk Milleti bizi seçerken, bizi buraya gönder irken, köylerde 

karşınıza çıkarak bunları bizden istemişlerdir. Biz bunlar ı y apmak için 

onlara hepimiz söz verdik, yapacağız. Arkadaşlar, Demokrat Part inin, ya

ni ekseriyet partisinin iktidarı ele aldığı zaman eline geçen Hükümet in ne 

halde o lduğunu biz değil, bütün dünya biliyor. (Gülüşmeler). Hurdahaş ol

m u ş bir Hükümet in , bu şekil ve şerait dairesinde yürüyen bir idarenin, 

bu memleket için faydalı o lamayacağını acaba bu millet ve bütün c ihan 

çoktan idrak e tmemiş mi idi? Yeni kabineden, fevkalmemûl, bir plebisit 

demek olan bir seçimle iktidara gelen bu kabineden her şeyi derhal iste

mek haksızl ık olur, insafsızlık olur. Görüyoruz ki, Mecl isin içinde eski

den kalmış 60 mebus var, sağ tarafa bakıyorum yeni arkadaşlar, sol ta

rafa bak ıyorum yeni arkadaşlar. Ar ıyorum aranızda ne Ekrem Oran var, 

ne de başkaları . Sağ taraftan bir ses geliyor, bak ıyorum Ekrem Oran mı 

diye, fakat değil. (Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar , hakikat acı da olsa tatlıdır, çünkü acı söyleyen dosttur. 
Bir dost olarak, Türk Milletinin kulu olarak ferih fahur bağ ır ıyorum, mil
let ime e l imden geldiği kadar hizmet edebil irsem, şu büyük millet karşı
s ında milletin dertlerini dil imin döndüğü kadar söyleyebi lecek o lursam, 
bundan büyük bir haz tasavvur olunabilir mi arkadaşlar? 

Ben im her şeyden evvel yeni Hükümetten r icam şudur arkadaşlar : 

Anayasa. . . Kuranı Kerim'den sonra el imizde, Türk Mil letinin el inde en 

büyük ist inatgahımız olan Anayasamız ı bu argo l isanından kurtara l ım. 

(Soldan alkışlar) Ben bu kanunu el ime al ıyorum, bak ıyorum, bir şey anla

mıyorum, evdekiler de anlamıyorlar, kimse anlamıyor, ben de an lamıyo

rum. Bakıyorum; (Egemenl ik) nedir acaba? Nereden alındı, (Ulus) nere

den al ınmışt ır? Uydurma bir l isan. 

URAS (Aziz - Mardin) - Başının üstündeki levhada da (Ulus) kel imesi 

var, sen neden bahsediyorsun? (Gürültüler). 

TEKEL İOĞLU (Sinan - Devamla) - Şimdi fırsat bende, eskiden biz im 

safta 60 kişi vardı, istediğiniz kadar gürültü ediyordunuz, ş imdi 416 ki

şi vardır. (Soldan alkışlar). 
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Arkadaşlar ; bu Anayasa eski Meclis tarafından yapılmışt ır . (Gülüşme
ler). 

Arkadaşlar , heyecana kapı lmış bir insanın sözlerinde bu gibi kusur
lar görebil irsiniz. 

Bunu o zamanın ekseriyet partisi yaptı. Tabiî onların bir dil kurulta
yı vardı, baş ında Selânik'li bir zat vardı, o zat yapmış bu Türkçeyi . İşte o 
Türkçe ile bu kanun kaleme alındı. Kimse anlamıyor. Ben tekrar rica edi
yo rum. Sayın Adnan Menderes ' ten ve Büyük Millet Mecl is inden bu ka
nunu y ine eski haline getirelim. Herkes anlasın ve öğrensin bu kanunu. 
Bu lisanı yalnız Mecliste bulunanlardan belki bir kısmı anlıyor. Yeni ye
tişen gençlerle de görüştüm, onlar da anlamıyorlar. 

İkincisi; Anayasada ilk tebeddülatın bu olması lazımdır. Bundan son
ra asıl nazarı itibara al ınacak şey, bugünkü Hükümet in , bundan evvelki 
Hükümet le re benzememesi lâzımdır. Anayasa hükmüne , Anayasadak i 
kayıt lara tam manasiyle mutabık olması lâzım gelir. 

Anayasay ı açıyoruz, Anayasa Cumhuriyet ten bahsediyor. Acaba bu
güne kadar Cumhuriyet bizde tam manasiy le tecelli etmiş midir? (Soldan 
hayır sesleri). Hepiniz bi l iyorsunuz ki ve hukuk dersler inde okuduk ki, 
Cumhur iye t iki kısımdır, birisi aristokratik diğeri demokrat ik Aristokra-
tik cumhur iye t bir zümrei mümtaz iye istinat eder ve onun keyfine göre 
hareket eder. Bundan evvelki cumhuriyet gibi. (Soldan alkışlar). Demokra
tik cumhur iye t ise. Demokrat Partinin mevkii iktidara geçen hükümet i 
nin tam manasiy le tecelli ettirilmesidir. 

Şu halde bugünkü Meclis Türkiye 'nin 9 uncu Meclisi değil, birinci 
Meclisidir. (Soldan sürekli alkışlar). Yine bugünkü Cumhurre is i de birinci 
Cumhurre is id i r . (Soldan sürekli alkışlar). (Sağdan "Atatürk" sesleri). Anayasa
nın şimdiki ikinci maddesi , hepiniz bilirsiniz ki, C. H. Partisinin umdele 
ridir. Çünkü o zaman, o Meclise hâkimdi, Mecl ise hâkim olduğu için, 
Anayasan ın ikinci maddesini kaldırarak şimdiki maddey i koymuşlardır . 
Bir part inin umdesi olan bu ikinci madde yaşadıkça, hiçbir k imse ikinci 
maddeye aykırı bir parti kuramaz. Binaenaleyh görüyorsunuz ki, De
mokrat Partinin elindeki n i zamname, ta l imatname, aşağı yukar ı bu ni
zamnameye benzer, sebebi; bu ikinci maddedir . 

Arkadaşlar , lâyik bir Devlet kurduk, diyorlar. Lâyik Devlet ne demek
tir? Dinsiz demek midir? Hayır, lâyik demek, dünya işi ile ahiret işini 
ayırmak, Devletin işlerini din işleriyle karışt ırmamaktır . Fakat esası da 
ikinci şartı da ülke dâhil inde mevcut olan dinlerden hiçbir ine imtiyaz 
vermemekt i r . Acaba Türkiye 'de mevcut olan üç dinden herhangi bir ine 
Türk Devleti Türk Cumhuriyet i , Aristokratik Cumhuriyet , imtiyaz vermiş 
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midir? Evet.. Musevi dinine, İsevî dinine imtiyaz vermiştir. Çünkü İslâm 
dinini el ine almış, kanunlar la perçinleşmiş, Diyanet İşleri demiş , Hükü
met kendi içine almış, Evkaf demiş Hükümet in içine sokmuş . Soruyo
rum, acaba bu şekildeki bir sistemle bu lâiklik s istemine aykırı hareket 
ed i lmemiş midir? Hiç şüphesiz ki edilmiştir. Halbuki din işleriyle uğraş-
mayacakt ı , din adamlarını içine aldı, olmaz. Eğer o lması lâzım gel iyorsa 
Patr ikhaneyi de, Hahamhaney i de Diyanet İşlerinin içine soksun baka
l ım? (Gülüşmeler) Bilâkis onlara vâsi salâhiyet vermiş , onlar evkaflarını el
ler inde tutmuşlar, kiliseler açmışlar, hahamhane açmışlar, mektep aç
mışlar, din adamı yetiştirmişlerdir. 

Arkadaşlar , biz o kadar feci bir vaziyetteyiz ki 20 milyon olan nüfusu
muzun % 85 i, hattâ 90 ını teşkil eden müs lüman köylüler ölülerini yı
kat ıp gömdürecek adam bulamayacak hale gelmiştir. (Doğru sesleri). 

Halk Partisi bu şekilde ne için dine bir gem vurdu. (O ayrı dâva sesle
ri) Hiç de ayrı değil. 

Sonra arkadaşlar, el imizdeki kanunlara göre dinî irtica var deniyor. 
Ben dinî irticaın mânasını bir türlü anlamıyorum. Biz yaştaki insanlar 
bu memleket in bütün inkılâplarını gördük. Sultan Hamid ihtilâlini de 
gördük. Orada bir irtica var mı idi acaba? İçimizde İstiklâl Harbini yaşa
yan insanlar çoktur, bilirler. Hattâ Büyük A t a n ı n Heyeti Temsi l iyesi içe
r is inde kaç tane sarıklı hoca bulunduğunu sorarım onlara? Binaenaleyh 
bu memleket te irtica olamaz. Çünkü irtica, dini alet ederek isyan eden 
insanların hareketi demektir. Acaba padişahlık zamanında kazan kaldı
ran yeniçeri ler irtica mı yapıyorlardı? 

Arkadaşlar , bu şekildeki baskı ile Halk Partisi int ihapta kazanmak 
sevdasına düştü ve kanunlar çıkardı. Hattâ bir kişi müs lüman ım derse 
onu, telkinde bulundu diye hapsedeceklerdi , fakat muvaffak o lamadı lar . 
Nihayet o vaziyetten istifade edemediler, bu vaziyete düştüler. 

Şimdi, yeni Hükümetten ricam, Diyanet İşleri Riyasetini kadrodan çı
karsınlar. Evkaf İdaresini ona bağlasınlar. İslâm dinini de cemaat hal ine 
getirsinler. 

Sonra adalet cihazını ele alalım. Anayasanın 8 inci maddes inde ada
let c ihazının müstaki l olduğu ve kazanın Türk Milleti ad ına müstaki l 
mahkemele r tarafından gördürülmesi icabettiği emredi lmektedir . Bu şe
kil acaba bugünkü vaziyette doğru mudur? . Mahkemelerde veri len karar
larla Türk Ulusu adına icrayı kazaya memur falan mahkeme dediği hal
de o mahkeme icra kuvvetinin içinde bir e lemanın emrindedir . O n u n 
nakli , terfi ve tefeyyüzü, o mahkemey i idare eden hâkimler in bütün mu
kadderat ı , icra kuvvet inin elindedir. Bizim Çukurova 'da bir kazada bir 
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sene içinde sekiz tane müdde iumumi ve hâkim değiştiri lmiştir. El imize 
kuvvet geçmiş iken Anayasaya uygun olarak adalet cihazını icra kuvveti
nin iç inden ç ıkarmayacak olursak bu memlekette hakiki demokras i tam 
mânâsiy le tekevvün edemez. Hiç şüphe yok ki, bu heyetin bundan dört 
sene sonra tekrar geleceğini de kimse temin edemez. Onun için yapı lacak 
iş, evvelâ mevcut Hükümeti , Anayasa hükümler ine uygun bir şeki lde teş
kil etmektir . Adalet cihazını icra kuvvetinin iç inden ayırmak lâzımdır. 
Bunu Divanı Muhasabat gibi doğrudan doğruya Meclise bağ lanarak tem
yiz mahkemes iy l e mi idare etmek lâzımgeldiğini, yoksa onun bakanın ı 
Mecl is in iç inden seçerek mi idare etmek lâzımgeleceğini , Hükümet in dü
şünmesini , her ne şekilde olursa olsun, adalet cihazının icra kuvvet inden 
al ınmasını temin etmeyi kendi ler inden rica ediyorum. 

Sonra arkadaşlar; 30 seneden beri ihmâl edi lmiş olan bir mesele da
ha vardır. O da, bakanların mesuliyetidir. Anayasanın 47 nci maddes i , 
bakanlar ın vazife ve mesuliyet lerine dair bir kanun yapılır, dediği halde, 
30 seneden beri bu kanun yapı lmamışt ır . Böyle bir kanun yapı lmadığ ı 
içindir ki, Türkiye 'de hiçbir bakan mesul vaziyete düşmemişt i r . Divanı 
Âl ide bir bakanın cezai veyahut hukuki, siyasi herhangi bir sebepten 
olursa olsun, cezalandırı lması mevzuubahis olduğu halde, kanunda böy
le bir h ü k ü m bulunmadığ ı için cezalandır ı lamamıştır . Bunun la da her 
bakanın hukuki ve cezai mesuliyetleri örtbas edilmiştir. 

Bütün bu sebeplerle yeni Hükümet in bi lhassa en evvel bu bakanla
rın vazife ve mesuliyet lerine dair Kanunun ele al ınmasını ve Anayasan ın 
47 nci maddes in in emrinin yer ine getiri lmesini, ist irham ed iyorum. 

Bi l iyorsunuz ki, bu Mecliste birçok Bakanlar hakkında takibat yapı l

ması için ortaya atılan esaslar oldu, bi lhassa Toprak Mahsul ler i mese le

s inden dolayı bir Bakanın mesuliyeti mevzuubahis edildi. Anayasa 'ya gö

re her bakan kendi emrinde bulunan daire ve müesseseler in ey lem ve iş

lemler inden mesul olduğu musarrah olduğu halde Mecl is makûs bir ka

rar verdi, elde Bakanların mesul iyet ine dair bir kanun o lmadığ ından o 

Bakanı Mecl is gayrimesul gördü, halbuki Bakan buz gibi mesu ldü. Çün

kü Müdürü U m u m i bir sahtekârl ık yapmışsa o Bakanın mesul o lması lâ

z ım gel irken, o Bakan mesul olmadı. Tabiî huzuru âlinize getireceğiz, o 

zaman göreceksiniz, o Bakan kıpkırmızı mesuldür. (Gülüşmeler). 

Yine böyle bir emvali metruke işinde 15 milyon liralık sui ist imal et

miş olan bir insan, Bakanl ığa kadar yükse lmiş olan bir insan için müra

caat vâki o lduğu zaman, el imdeki vesaik tam mânâsiy le onun aleyhine 

o lduğu halde, bir müruru zaman ortaya atılarak milletin 15 mi lyon lira

sı o zatın kesesine atıldı. 
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İNCE (Hâmid Şevket - Ankara ) - Kim bu? 

TEKEL İOĞLU (Sinan - Devamla ) - Şükrü Koçak. 

Sonra arkadaşlar, bu şekilde iskân idaresinden aşağı yukar ı 1,5 mil

yar liralık emvali metruke şunun bunun eline geçmişt ir . İşte bunlar ı ele 

almak, bunlarla uğraşmak, bunları tam olarak kanunun pençesine teslim 

etmek, hiç şüphe yok ki, Demokrat Partinin en büyük vazifesi olacaktır. 

Sonra keza bizim mınt ıkada bir başka şey o lmuştur. Filân adama ait 

o lan 10 bin lira, 20 bin lira alacak var diye hâkim, avukat bir o lmuşlar , 

eşhası mütegayyibeden olan adam hakkında bir i lân ile işi hal ledip aldık

ları i lâm ile binlerce liralık, binlerce dönümlük emlâki met rukeden tarla 

ve malı yeminden nükûle talikan zabtetmişlerdir. Ş imdi bunlar ı on lardan 

istirdat edip millete malını iade etmek lâzımdır, bu da Mecl is in vazifesi 

olacaktır. 

Bir de arkadaşlar, memurlar meselesi bu memleket in bir dert kayna

ğı o lmuştur . Halk Partisinin bidayetten beri takip etmiş o lduğu sistem, 

b i lhassa 2 dereceli seçimlerde memur adedini çoğaltarak münteh ib i sa-

nileri kendiler ine imale etmek için Osmanl ı İmparator luğu zaman ında 24 

bin mevcuda malik olan memur kadrosu 375 bine ç ıkarmak o lmuştur . 

Bunları bes lemek bu fakir milletin sırtına yüklenmişt ir . Bunlara yer ha

z ı r lamadan eğer tasfiye cihetine gidilecek olursa, memleket te dehşetl i bir 

buhran ve ehemmiyet l i bir sefalet baş göstermiş olur. (Soldan; öyle şey yok 
sesleri). Ben bir defa söyleyeyim, vazifemi yapayım, çünkü bütün m e m u r 

arkadaşlar benden soruyorlar. Çünkü Devletle memur arasında z imnî bir 

mukave le vardır, Devlet onu memur yaparken sana şunu vereceğ im, sen

den de bunlar ı isterim demiştir. Şimdi böyle bir şey yapı l ırsa kat iyen doğ

ru olmaz. Ben Demokrat Partiyi ve onun Hükümet in i bu gibi iş lerden 

tenzih için buradan bunları söylemek isterim. 

Hiç şüphe yok ki, Anayasanın 2 nci maddes i değişt ikten sonra, ferdî 
teşebbüse yer veri leceğinden hariçte açılacak müessese lerden dolayı bu 
memur lar ın hiçbirisini bulamayacağımız tabiidir. 

Sonra arkadaşlar; Devletin başında en büyük dert olan İktisadî Dev

let Teşekkül ler i vardır. Bu İktisadî Devlet Teşekkül ler i hakk ında Hükü

met in gayet cezri ve süratli karar vermesi lâzımdır. Bunlar ın bütçeler i 

Mecl ise gelmez. Bunların masrafları âdeta tahsisatı mesture şekl indedir, 

istediklerini sarfederler. Bunlar birer çiftliktir. Mese lâ Orman İdaresinin 

bir bütçesi vardır, katiyen buraya gelmez. Bizim Çukurova vi lâyet ler inde, 

iki vi lâyet vaktiyle orman geliriyle geçinirdi. Şimdi biz buradan her sene, 

onların masraf ına iştirak için 14,5 milyon lira para veriyoruz. Bu, yalnız 
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bir bölgedir, diğerleri hariç. Bu ormanlar içinde ne saraylar yapı lmış , ne 

saltanatlar sürülmüştür. Buralarda Reis icumhur için yapı lmış köşkler, 

hamamlar , fırınlar, al ınmış otomobil ler, arabalar, neler, neler yok orman

larda arkadaşlar . (Soldan alkışlar) Bu saraylar için Orman İdaresi 50 mil

yon lira sarfetmiş, milletin malı, parası bu şekilde israf edi lmiş. Babala

rının çiftliğini idare eder gibi milletin parasını istedikleri gibi sarfedenler-

den hesap sormayacak mıyız arkadaşlar? (Alkışlar). Soracağız, soracağız 

arkadaşlar . Belki Hükümet sormak istemeyebilir. Fakat biz soracağız ar

kadaşlar. Hükümet bizim ise bizimle beraber yürüyecekt ir . 

Arkadaşlar , int ikam almak sevdasıyla hiçbir zaman bu millet hareket 
etmemişt ir . Bu Meclisi teşkil edenler de milletin s inesinden doğarak bu
raya ge lmiş o lduğu için, burada int ikam sevdasına kapı lacak tek bir ar
kadaş da yoktur. Yalnız arkadaşlar, milletin hakkını şunun bunun elin
de b ı rakmak da bizim işimize gelmez. Çalıyor, çarpıyor ve sonra işine ni
hayet veril iyor, gidiyor. Saltanatlar kuruluyor, otomobi l alıyorlar, köşkler 
alıyorlar, şatolar kuruyorlar. 

Efendim Devlet Demiryol ları yapmışlar, yapmışlar ama bu Devlet De
miryol ları yüzünden kaç tane milyoner vücuda gelmiştir, soruyorum siz
lere, kaç tane? 

Bir evrakı keşfiye vardır, % 15 müteahhit kârı koymaktadır , müteah
hit taraf ından % 40 tenzil edilir, bakarsınız müteahhi t % 50 kâr etmiştir, 
(Gülüşmeler, alkışlar) 

Arkadaşlar ; artık bunlara bir son verel im, Devlet işleriyle uğraşan, 
yapı ve imar işlerini yapan müesseseleri Nafıa Bakanl ığ ında toplayal ım, 
bu işlerle başka Bakanlıklar uğraşmasın, Maari f Bakanlığı bu gibi işleri 
yapmas ın , Maari f Bakanlığı Tıbbiye Mektebi inşaası için işe baş lamış , sa
de taş ç ıkartmak için 10 milyon, on beş milyon lira sarfetmiş, miktar ını 
b i lmiyorum fakat çatılan iskelet de çoktan milyonları aşmıştır . Bunlar ı 
sormayal ım, bu adamları bırakal ım mı, gezsinler? 

Şimdi arkadaşlar, ilk yapacağımız, bunlar la uğraşmaktır . Meclisi ta
til e tmek için Hükümet bize emir veremeyecekt ir . Çünkü hâkimiyet biz im 
o lduğu için biz istediğimiz zaman Meclisi tatil edecek, istediğimiz zaman 
açacağız. Geçenlerde Cumhurbaşkan ı geldiği zaman, biz im seçtiğimiz 
Cumhurbaşkan ı olduğu için ayağa bile kalkmadık. Biz Türk Milletini, bi-
lâ kaydüşart temsil eden bir varlığız. Bizden daha büyük bir m a k a m ve 
merci yoktur. (Alkışlar). 

Şunu da Hükümete arzedeyim ki; Anayasada Cumhurbaşkan ın ı 
umumi reyle seçmeye taraftar olmasın. Karş ımıza tekrar bir hükümdar 
get irmiş oluruz. 
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Çift Mecl ise geçiyorum : Çift Meclise de taraftar o lmayal ım arkadaş

lar. O da iyi bir şey değildir. Bu, doğrudan doğruya Re is i cumhura yeni 

bir hak vermek demek olur. Bundan sarfınazar edel im arkadaşlar . Mil le

tin hâkimiyet ini tek Mecl is y ine elinde tutsun. El imizdeki bu Anayasa 

memleket in en tehlikeli zamanında bir ana kanun olarak yapı lmış birçok 

güç şartlar bununla bertaraf edi lmiş ve bu ana kanun bize tesl im edil

miştir. Buna el sürmeyel im, yalnız Halk Partisinin sonradan koyduğu 

umdel i maddeler i çıkaral ım. (Soldan gülüşmeler). 

Arkadaşlar , bu el imizdeki Anayasaya lâyıkiyle riayet edersek görecek

siniz ki memleket in yüzü ayın on dördü gibi olacaktır, Türk Milleti refah 

ve se lâmet içinde yaşayacaktır . 

Arkadaşlar , Demokrat Parti iktidara geldiği günden beri memleket te 

bir ferahlık vardır, Acaba bunun sebebi nedir? 

Ne kadar anaforcu varsa ortadan kayboldu onun için (Soldan şiddetli al
kışlar) Ben öyle işler bi l iyorum ki, fakat isim söylemek is temem. Bir tek 

adamın (Söyle, söyle sesleri) Bir tek adamın bütün memleket in ihracat ve 

ithalât işlerini elinde tuttuğuna inanır mısınız? (Kimmiş, adını söyle sesleri). 

U R A S (Aziz - Mardin) - Sen biliyor musun, beraber mis in? Ben bi lmi

yo rum onun adını. 

TEKEL İOĞLU (Sinan - Devamla) - Adını sen bi l iyorsun (Soldan gülüş

meler, alkışlar). 

Bugün ne oldu acaba? Hariçten fazla miktarda kahve mi, pirinç mi 
geldi? Neden kahve 11 liradan 8,5 a düştü? Çünkü baskı ortadan kalktı. 

B A Ş K A N - Rica ederim şahıslarla uğraşmayın programı tenkid edin? 

URAS (Aziz - Mardin) - Bu adamın adını söylemedin. 

TEKEL İOĞLU (Sinan - Devamla) - Siz benden daha iyi b i l iyorsunuz. 
(Şiddetli alkışlar). 

URAS (Aziz - Mardin) - Sen beraber mi idin? Biliyor musun? 

TEKEL İOĞLU (Sinan - Devamla) - Sonra arkadaşlar, Bakanl ık lar ın 

birleştir i lmesi meseles inde bendeniz in kanaat ime göre, Ulaşt ı rma Ba

kanlığı ile Bayındırl ık Bakanlığını birleştirmek yer inde olur. Çünkü Ba

yındırl ık Bakanlığı yapar. Ulaşt ırma Bakanlığı üstünden gider. Hem yap

sın, hem gitsin. 

Arkadaşlar , bi lhassa Ulaşt ırma Bakanlığı haizi ehemmiyett i r . Orada 

dört tane u m u m müdür lük vardır ki, her biri vekâlet dereces inde kuvvet

lidir. Mese lâ P. T. T. İdaresi. Bu idarenin 43 milyon lira açığı vardır. P. T. 

T. neden açık veriyor acaba? Telefonun mükâlemesi 15 kuruş, bir mek-
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tup 15 kuruşa gider, bir telefonla şehirler arası konuşursunuz . 10 liralık 

bir makbuz gelir. Hesap, kitap yok. Fatura bedelini ödeyeceksin. Bu ida

re bu kadar fazla varidat temin ettiği halde açık vermesin in sebeplerini 

bir türlü anlayamıyorum. 

Sonra Devlet Denizyolları U m u m Müdür lüğüne Toprak Ofis U m u m 

Müdür lüğünden gelmiş bir adam. Bu zatı techil e tmek is temiyorum. Fa

kat bu zat Denizyol larının neresinden anlar? 

B A Ş K A N - Lütfen şahıslardan bahsetmeyel im. 

T E K E L İ O Ğ L U (Devamla) - Bu zatın yer ine acaba bir bahriyel i getiri le
mez mi? Hem denizden, hem fabrikadan, hem de gemiden anlasın. 

Bunu da İktisadî Devlet Teşekkülü haline get ireceklermiş. Sakın bu

na teşebbüs etmesinler. Çok tehlikeli bir şeydir. 

Devlet Demiryol ları her sene zarar eder. Devlet Demiryol lar ını parça

layarak, kıs ımlara taksim ederek, bedavaya dahi kiraya verirsek kâr ede

riz. Zarar ı da, masrafı da kapatırız. Bunu yeni Hükümet ele almalıdır. 

A l tmış tane yeni gelmiş lokomoti f garlarda ve garajlarda ölü haldedir . De

nizyol lar ına a lman vapurlar da öyle. Çok rica eder im, Sayın Adnan Men

deres ' ten müdebbir ellerini buraya uzatsınlar, bu üç müdürü umumi l ik 

üzer inde dikkatle işlesinler. O işleri, suiistimalleri yapan insanları mey

dana çıkarsınlar. Bir tanesini ceza olarak tekaüde şevketti ler, iki tane va

pur getirdi, işletiyor şimdi. (Gülüşmeler). Ceza tekaüde sevketmekle bit

mez, onu pençei kanuna tevdi ederek millet huzurunda hesap verdir

mekle olur. Bu insafsızlık değildir, bilâkis kanuna hürmet etmektir . 

Sonra arkadaşlar; Büyük Millet Meclisi binasının biteceğine ben im 
inancım yoktur . Bir defa bunun arazisinin istimlâk suretiyle mi yoksa 
başka bir suretle mi alındığını, sonra Büyük Atatürk için yapı lan kabrin 
yeri k imden alınmıştır, kaça al ınmıştır? Bunlar ın üzer inde durmak da 
Hükümete düşer. 

Atatürk 'ün kabrinin yapı lması için en muvafık yer, kendi çiftlikleri 

değil midir? Oradan güzel hangi yer vardır acaba? Burası ne güzel ağaç

lanmış yo l lanmış , hazır bir halde. 200 bin liraya belki de Atatürk 'ün şah

siyetiyle mütenas ip çok güzel bir kabir yapılabil irdi. Fakat bugünkü ye

r inde yüz mi lyon liraya çıkacağını tahmin etmek güç olur. Bunu da yeni 

Hükümet in tetkik etmesini rica ederim. Böyle parça parça yap ı lmak la bu 

kabri hergün biraz daha geriye bırakmış oluyoruz. O büyük İnsanın bir 

an evvel yer ine yerleştir i lmesini bi lhassa rica ediyorum. 

Sonra arkadaşlar; bir mesele daha vardır, Re is icumhur Köşkünün 

yeri Halk Partisinindir diye, Halk Partisi ortaya birşey attı, bunun için 
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bütçeden gal iba iki buçuk milyon lira alındı. Atatürk Halk Part is ine bü
tün mal lar ını bağış lamış. Bu hususa dair beyannames in i ben kend im 
görmed im. Atatürk 'ün Birinci Kongrede irat etmiş o lduğu nutuklar ında-
ki vaziyete göre bunu Türk Milletinin o zaman yegâne partisi o lan Halk 
Part isine bağışlamıştı . 18 milyon Türk Milletinin hepsi o z aman bu par
tinin içinde idi. Bu parti bi lâhara tecezzi etti, 18 parçaya ayrıldı. Ata
türk 'ün, Büyük babamız ın mirasından onun meşru vârisleri olan 18 par
tinin de istifade etmesi lâz ımgelmez mi?. (Soldan alkışlar) Onun için bu 
Hükümetçe bu nazarı it ibara alınmalı, icabederse bu hususa dair bir ka
nun getirsin. Atatürk 'ün, büyük babamız ın mallarını bütün parti lere in
tikal ettirsin ve onun ruhuna herkes dua etsin. 

F IRAT (Naşit - Ordu) - Müstakil ler de alsın. 

TEKEL İOĞLU (Devamla) - Çünkü Halk Partisi israf ediyor. Demin de
diler ki, tazyik yoktu. Şimdi ona cevap vereceğim. Biz bir gün Adana 'da 
bir toplantı yapmışt ık, aşağı yukar ı 30 bin kişi kadar vardı . Halk Partil i
ler 180 otomobi l tutmuş, kamyon tutmuş 80 - 90 bin lira sarfederek bun
larla üzerler imize hücum ettiler. Biz bizimkilere dedik ki, sakın ses çıkar
mayın, küfür de ediyorlardı, küfre metelik vermeyin, şayet beni döverler
se ses ç ıkarmayın, ö lmüş o lursam üzer imden atlayın, gaye, S inan, Ha
san, Hüsey in dâvası değil, Türk Milletinin davasıdır. Sabrederseniz , ayın 
on dördünde gayeniz tahakkuk edecektir, ayın on dördü gibi bir Hükü
met doğacaktır . Tazyik yapmadık diyorlar. Val iye şikâyet ettik, kar ı şmam 
dedi. Üzer imize otomobil lerle hücum ettiler. Otomobi l lerden taş attılar; 
kadınlar ın bile başları yarıldı. Fakat bu büyük insanlar kat iyen seslerini 
ç ıkarmadı lar . 

BAŞKAN - Rica ederim mevzuu değiştirmeyiniz.. . 

TEKELİ (Devamla) - Sayın Başkanım tazyik o lmadı diyorlar.. . T a m ye
rindeyiz, müsaade buyurun. . (Soldan gülüşmeler) İşte bu suretle tazyik de 
oldu, fakat hiç k imse ümit etmiyordu ki, Demokrat Parti 408 mebus luk 
kazans ın . Halk onları dinlemedi ve serbestçe oyunu kul landı . Bu mil le
tin efendiliğidir. Para veriyorlar dediler, versinler, fazla para verir lerse bi
ze de getirin dedik. (Soldan gülüşmeler). Onlar para verdiler, fakat mil let 
reylerini y ine bize verdi. İşte arkadaşlar bütün bunlar ı gördükten ve din
ledikten sonra hepimize ibret olsun ki, Türk Mil let ine h izmet e tmeyenle 
re, Türk Milletinin vereceği cevap budur. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

URAS (Aziz - Mardin) - S inan Tekel ioğlu. O adamın ismini mut laka 

tasrih etmelisin. 

TEKEL İOĞLU (Sinan - Seyhan) - Sen onu benden iyi b i l iyorsun. (Sol
dan gürültüler. "Başkandan müsaade almadan konuşmayınız" sesleri). 
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BAŞKAN - Çok rica ederim. Başkanlık vazifesini yapar. 

T Ü R K O G L U (Kemal - Mardin) - Muhterem arkadaşlar ım; tek parti hâ

kimiyet ve zihniyetinin kökünden yıkı l ışından sonra, hakiki bir millî ira

deye dayanan 9 uncu Büyük Millet Meclisi huzurunda, bağımsız bir mil

letvekili sıfatıyla ilk defa olarak söz aldığ ımdan dolayı baht iyar ım. 

İstiklâl Savaşımızı müteakip, kurulan sekiz devrel ik mil let mecl is le

r inden bi lhassa birincisinin, hakiki bir hürriyet havası içinde ve Kuvayı 

Mill iye ruhunun tam bir mâkesi olarak çalıştığı hepinizin ma lûmudur . 

Birer üyesi sıfatıyla saflarına katı lmakla iftihar duyacağ ımız bugünkü 

Mecl is in de, aynı ruhu canlandırarak yeni açılan Demokrat Cumhur iye t 

Devr inin ilk uyanık Meclis olmasını ve bugünle başlayan ciddî muraka

be ve dürüst fakat amansız tenkid ruhunun aynı suretle devaml ı o lma

sını ve zaman la zayı f lamamasını candan temenni eder im. 

Arkadaşlar ; evvelisi gün dinlediğimiz ve sonradan dikkatle okumak 

fırsatını bu lduğumuz Hükümet programı, alınteriyle ikt idara geçen bir 

part inin memleket dâvaları hakkındaki görüşünü açıklamış bu lunmak

tadır. 

Program; grev, orman, tekel ve nihayet k ısmen Devletçil ik mevzula

r ından maada hususlarda, ş imdiye kadar istinas peyda ettiğimiz mufas

sal ve muhtasar vaiti programlardan büyük bir fark arzetmektedir . Esa

sen bundan başka türlü o lmasına da imkân yoktur. Mesele p rog ramda 

değil tatbikattadır. Bu hususu bel irtmekten maksad ım, iş baş ına gelen 

hükümet ler in vait lerde ya ölçüsüz hareket etmekte veya tatbikatı progra

m a uydurmamakta olduklarına dikkati çekmek ve yeni Hükümet in bu 

noktada hassasiyetini tahrik etmektir. 

Menderes Hükümet inin, hakikaten sonsuz ihtiyaçlarına mukabi l , im

kânları israf ve tahdit edi lmiş bir memleket i devir almış o lduğunu kabul 

ve tesl im etmek lâzımdır. Fakat çetin meseleler karşıs ında bu lunduğunu 

ileri sürerek bu Hükümet in istikbalde millete karşı kendini mazur gös

termeye hakkı olamayacağını ş imdiden bi lmesi icabeder. Demokra t Par

ti, Hükümet programının baş tarafında çizilen acıklı tabloyu kuru lduğu 

günden beri görmekte ve memleket i bu halde devir alacağını önceden bil

mekte idi. Binaenaleyh, Hükümet in , el indeki imkânlar ı bel i r tmek nokta

s ından buna lüzum gördüğünü iddia edecek olsa dahi, programına beş 

sahifelik bir i thamname ile girmesini doğru bu lmad ım. Muhalefette iken, 

bütçe tenkit ler inde haklı olarak yaptığı i thamları ikt idara geç ince tekrar

lamamas ı ve realiteyi aynen kabul ile doğrudan doğruya programına ge

çerek yapacaklar ın ı sayıp dökmesi beklenirdi. 
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Eski Hükümet in birşey yapmadığ ın ı uzun uzadıya tasvir e tmesi in

sanda "Acaba yeni Hükümet , istikbalde bunu bir mazeret olarak ileri mi 

sürecekt ir " endişesini yaratmaktadır . Mamafih ben bu hususta bedbin 

o lmak istemiyorum. Bu tabloya şu itibarla lüzum yoktu ki : Vaz iyet esa

sen bütün vatandaşlarca malûmdu. Millet C. H. P. Hükümet ler in in ne 

devrett iğini ve D. P. Hükümet in in hangi şartlar içinde işe başladığını pe

kâla bi lmektedir. Millet eski iktidarla hesabını t amamen gö rmüş ve D. P. 

yi bir tesadüf eseri olarak değil, müşkül dâvalarını halletsin diye bi lerek 

iktidara getirmiştir. 

9 uncu Büyük Millet Meclisinin, milletin şuurlu ve serbest seç imle 

toplandığını ve Birinci Hükümet in de bu suretle ikt idara geldiğini itiraf 

eden herkes, millete veri len sözün, behemahal tutulması gerektiğini de 

kolayca idrâk eder. Türk Milleti gerek iktidar partisinin program ve seç im 

beyannames inde ve gerekse kurduğu hükümet in programındaki vaitleri 

senet ittihaz edecek, vâdesinde ödenmesini isteyecektir. 

Hükümet in ; âzami tasarruf zihniyetiyle hareket edeceği, hayat paha

lılığını önleyeceği, maliyetleri düşüreceği , içtimai sefaleti azaltacağı , hu

susi teşebbüs ve sermayeye emniyet vereceği, dış ticaret rej imimizi müs 

takar esaslara bağlayacağı, vergi lerde ıslahat yapacağ ı husus lar ındaki 

vaitleri şüphesiz ki, bütün Türk Milletini sevindirmiş ve onu bu sözün en 

yakın bir zamanda tahakkukunu beklemeye sevkeylemiştir . 

Menderes Hükümet inden, yalnız cezrî ve isabetli kararlar değil, fakat 
bunlar ın yan ında tereddütsüz ve süratli icraat da beklenmektedir . Tal ih 
bu Hükümete çok şerefli vazifelerle birlikte ağır mesuliyet ler de yükle
miştir. 

Muhterem arkadaşlar ım; programda temas edi lmiş veya ed i lmemiş , 
ehemmiyet l i zannett iğ im aşağıdaki birkaç noktanın burada Başbakan ta
raf ından açıklanmasını lüzumlu gördüm. 

U m u m i bir af kanununun çıkarı lmasını mahkûmlar kadar artık mil

let de arzu etmektedir. Bu bir umumi istek haline gelmiştir. Eski Hükü

met taraf ından sevkedil ip Meclisin son celsesindeki politik taktikler yü

zünden bugün hükümsüz hale gelen af kanunu tasarısı, hakiki bir mu

cip sebebe dayanmıyor, daha ziyade seçim propagandası mülâhazalar iy-

le haz ır lanmış olduğu hissini uyandır ıyordu. Halbuki bugün Türk Mille

ti tek parti hâkimiyet ini y ıkmış ve gerçek demokrat ik bir rej ime kavuş

muştur . Totaliter bu idare sisteminden demokrat ik cumhur iye te geçmiş

tir. Bu inkılâp doğrudan doğruya Türk Milletinin eseridir. Bu eser, mil le

tin z ihniyet ve bünyes inde büyük bir değişiklik vücuda getirmiştir. Türk 
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vatandaşı artık Millî iradeye ve kanun hâkimiyet ine inanacaktır . Böyle 

esaslı bir inkılâbın yanında suç işlemiş vatandaşlara da hürriyet lerini 

bağ ış lamak ve onlara yeni ruha uygun serbest bir hayat kurmak fırsatı

nı vermek, elbetteki lüzumlu ve zaruridir. Bu itibarla âdi suçlar için 

umumi ve şümullü bir affın faydalı olacağına ben de kani im. Ancak, sa

bık Hükümet in hazır lamış bulunduğu tasarının tamamen aksine olarak 

Devlet in varl ığ ına ve toprak bütünlüğüne karşı iş lenmiş suçların aftan 

istifade ett ir i lmemesi lâzımgeleceği kanaat indeyim. Bu sahada, adlî hata

lar hakikaten vuku bulmuşsa tetkik edilerek hususi aflarla ıslah oluna

bilir. Fakat aşırı sağ ve sol cereyanlara karşı uyanık kalacağını m e m n u 

niyetle öğrendiğ im yeni Hükümet in , Türk varl ığ ına karşı suç iş lemiş 

olanların da affedilmesi talebiyle Meclis önüne ç ıkmayacağını ümit e tmek 

isterim. Solculuk ne şekle bürünmüş olursa olsun, bugünkü şartlar al

t ında kanaat imce düpedüz "hiyaneti vataniye" dir. 

Vatan hainleri ise asla affa lâyık değildirler. 

Programda sarahatle yer almadığını gö rdüğüm diğer bir nokta da 

memleket te hüküm sürdüğünü esefle müşahede ettiğimiz ahlâki buhra

na karşı şiddetle mücadele edilmesi lüzumudur. Mektepte , sokakta ve 

Devlet iş lerinde görülen her türlü ahlâksızl ıkla Devlet in meşgul o lması 

şarttır. Bi lhassa iltimas ve ihtilas, z immet ve rüşvet ve gayr imeşru yol lar

dan mal iktisabı, içtimai hayatımızı yiyip bitiren ahlâki ve hukuk i suiis

timaller, ist ikbalde bize mazinin elemli hâtıralarını unutturacak derece

de si l inmelidir. Ahlâksız insanlar cemiyet içinden kovulmal ıd ır ki şerefli 

vatandaşlar ve haysiyet sahibi memurlar serbestçe yaşayabi ls inler . 

İktisadi sahada Hükümet in cezrî tedbirler a lmak niyet inde o lduğunu 
da öğrenmektey iz . Bi lhassa Devlet sektörünü daral tmak, Devlet tesis ve 
işletmecil iğini, yalnız hususi teşebbüs ve sermayenin hiçbir suretle ele 
a lamayacağ ı işlere ve â m m e hizmeti mahiyet inde olanlara hasre tmek ve 
Devlet inhisarcıl ığını asgari hadde indirmek hususundak i iradesini ye
r inde bulmaktayız . D. P. Hükümet in in tedrici bir şekilde Devletçi l ikten li
bera l izme kaymak niyetinde o lduğunu görüyoruz. Fakat bu iki sahanın 
hududu maalese f programda kesin olarak bel irt i lmemiştir. Â m m e hiz
metler inin ne o lduğunu herkes bilir. A m a "hususi teşebbüs ve sermaye
nin hiçbir suretle ele a lamayacağı işler" tâbir inden ne kastedi ldiği anla
ş ı lmamaktadır . Şahsi kanaat ime göre âmme hizmetleri d ış ında kalan bü
tün işleri, küçük veya büyük sermaye ile hususi teşebbüs ele alabilir. Bi
naenaleyh Hükümet âmme hizmetleri dışında kalan işlerden bir kısmını 
Devlet el inde tutmak istiyorsa bunlar ın hangileri o lduğunu aç ıkça bildir
mek ve hattâ kanunlaşt ı rmak mecburiyet indedir . Böyle u m u m i ve müp-
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hem ifadelerle yerli ve yabancı hususi sermayeye emniyet telkin oluna
mayacağın ı zannediyorum. Hükümet Devletin hangi iktisadi işlerle uğra
şacağını madde madde ilân etmelidir ki onun dışında kalan saha serbest 
kabul edilerek tam bir it imatla oraya para yatırabilsin. Mamaf ih bu mev
zuda esaslı kararlar a l ınmadan önce süratli, fakat isabetli tetkikler yap
tırı lması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de esbak Hükümetçe ha
z ır lanan ve fakat maalesef şahısların değişmesi ile sabık Hükümet tara
f ından bir tarafta bekleti lerek hükümsüz hale sokulan "Ekonomi Genel 
Mecl is i " kuruluşuna ait kanun tasarısının yeni Hükümet taraf ından he
men ele al ınarak kanunun bu toplantıda Mecl isten geçir i lmesini ve teş
kilâtın derhal faaliyete konulmasını lüzumlu addetmekteyiz . Çünki , eko
nomik işler strüktürleri itibariyle parlâmentolar veya hükümet ler tarafın
dan halledilecek bir mahiyet taşımamaktadır . Şahsi ma lûmat ıma istina
den arzeder im ki Ekonomi Genel Meclisi Kanunu tasarısı uzun çal ışma
lar net icesinde hazır lanmış, memleket in ilim ve fen heyetleri taraf ından 
ince lenmiş ve Meclisin iki komisyonundan geçiri lmişti. Yeni Hükümet 
şüphesiz ki, tasarıyı etraflı bir tetkika tâbi tutmak hakkına maliktir. Te
mennimiz bu tetkik müddet inin uzun sürmemesi hususuna aittir. 

Hükümet cezrî tasarruf, vergi lerde ıslahat, b i lhassa Devlet iş letmele
rini hususi teşebbüslere devir ve Devlet sektörü ile, hususi teşebbüs sek
törünün ayrı lması işlerinde hangi ilmî ve teknik kaynaklardan faydala
nacağını programda göstermemişt ir . Kanaatimize göre. bir Ekonomi Ge
nel Meclisi, memleket in ekonomik plânının hazır lanması iş inde Hükü
mete büyük yardımlarda bulunabil ir. Ancak bu sayededir ki, devlet in ik
tisadi polit ikasını, Hükümet değişikl iklerinden müteessir o lmayacak şe
kilde tespit etmek mümkün olacaktır. Bu teşekkül belki biraz para sarfı
nı muc ip olacak, fakat kısa zamanda Devletin ekonomik bünyes inde ya
pacağı esaslı değişikliklerle milyonların tasarrufunu temin edecektir . 

Muhte rem Milletvekilleri; 

Hükümet programında noksan saydığım müh im bir noktayı da son 
olarak z ikretmekten kendimi a lamayacağım. Gönlüm isterdi ki; A d n a n 
Menderes Hükümet i , dokunduğu memleket dâvaları aras ında nazarlar ı
nı, biraz da Türk Milletinin çalışkan, kötü idare yüzünden en çok fakir 
düşmüş halkına; bö lünmez bir bütün olan vatanın en münbit , fakat ba
kımsız bırakı lmış bir parçasına da çevirerek programının birkaç satırını 
da Doğu kalk ınmasına hasretmiş olsun. Şark vi lâyetlerimiz asır larca ih
mal edi lmiş memleket in en çok ıstırap çeken ve Cumhur iye t i nimet ler in
den en az istifade eden bir bölgesidir. Buradaki nü fusumuzun m ü h i m bir 
kısmı halen en iptidai bir cemiyet hayatı yaşamaktadır . Yolsuzluk, mek-
tepsizlik, doktorsuzluk ve ziraat sahasındaki gerilik; memleket i bir bütün 
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olarak bi len ve vatanın her köşesini aynı derecede seven her vatandaşı 
düşündürecek derecededir. Doğup büyüdüğüm vilâyete bugüne kadar 
başka bir yerden tecrübeli bir vali gönderi ldiğini hat ı r lamıyorum. Bildi
ğ im yegâne şey her val inin vekil olarak buraya geldiği ve asalet inin da
ima orada tasdik edildiğidir. En tecrübesiz ve en çok arzu ed i lmeyen me
murlar nedense bu bölge halkına musal lat edilmiştir. 

Doğu kalkınması mevzuu geçen seneler Mecl isçe ele a l ınmış ve 1949 
yılı bütçes ine 10, 1950 Bütçesine de 13 milyon liralık özel ödenek ayrıl
mıştı. Yen i Hükümet in , bu bölgeye icraatında hususi bir it ina göstererek 
en iyi memurlar ı göndermesini isterim. 

Arkadaş lar ımın bu temennimi memleket in bir parçasına imtiyaz tanı
mak mânas ına değil, bi lâkis geride bırakılmış bir parçayı bü tünün sevi
yes ine ç ıkardıktan sonra; kurmakta o lduğumuz hukuki Devlet in nimet
ler inden ve adalet inden her tarafın ayni derecede ve nispette istifade et
tiri lmesi mânas ına alacaklarını ve bu itibarla t emennime iştirak edecek
lerini ümit ed iyorum. Doğu illerinin, geopolitik vaziyeti de oralara husu
si bir ehemmiye t vermeniz i icabettirmektedir. 

Mecl is ve Hükümet bu noktayı göz önünde tutmak zorundadır . Bura
lara Millî Kültürü aşı lamak, dilimizi öğretmek ve içtimai ve iktisadi sefa
leti ön lemek vazifemizdir. Bu da normal mesai ile değil ancak fevkalâde 
bir gayretle mümkündür . Bu itibarla memleket in umumi ka lk ınması için 
yapı lan gayretlere ilâveten, Doğuya hususi bir ehemmiye t at fetmek zaru
reti vardır . Bu bölgeye lüzumlu itinanın gösteri leceğini ve gerek k o n m u ş 
tahsisatın mahal l ine sarfolunacağı ve gerekse önümüzdek i seneler daha 
da artacak bir yardımla bu bölgenin maddi ve mânev i bak ımlardan kal-
kındırı larak vatanın diğer parçalarına ulaştırı lacağını yeni Hükümet Baş
kanının ağz ından duymak, Şark l ı , Garp'li Şimal'l i , Cenup' lu bütün va
tandaşlar ı sevindirecektir. 

Bu samimî ve mütevazi tenkid temenniler imle; üzerine ağır bir vazife 
a lmış olan Hükümete programını tatbik hususunda candan başarı lar di
lerim. (Soldan alkışlar) 

B A Ş K A N - 15 dakika sonra toplanı lmak üzere Bir leş ime ara ver iyo
rum. 

B A Ş K A N - Oturumu açıyorum. 

Söz Hamdi Basar ındır . 

BAŞAR (Ahmet Hamdi - İstanbul) - Muhterem arkadaşlar; geçen gün 
yeni Hükümet in programını ve bugün de muhalefet in program hakkın
daki tenkidini dinledikten sonra müsaadeniz le ben de programın bâzı kı
sımlarını tenkit için söz almış bu lunuyorum. 
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İlk Demokrat Hükümet i iktidarı teslim alırken, pek tabiî o larak, 
memleket in umumi manzaras ına bir göz atmak lüzumunu duymuştur . 
Programda tasvir edilen manzara karanlıktır ve iç açıcı o lmaktan uzak
tır. Uzun yıllar beyhude israf edilmiş, istihsalimiz duraklamış , bütçe açı
ğı durmadan büyümüş, borçlar milyarları aşmış, altın ihtiyatlarımız eri
miştir. İş ve istihsal hayatı gittikçe kurumakta ve fakir leşmektedir. Gene 
programdan öğreniyoruz ki, Türkiye 'de süratle iktisadi kalk ınmayı sağla
mak maksadiy le tatbik edilen Devletçilik hedef değiştirmiştir. Tatbik et
tiğimiz Devletçil iğin vardığı hedef, vatandaşı ikt isaden de Devlet tahak
kümü altına sokmaktan ibarettir. Yani ekmek kapısının Devlet el inde ol
ması ve vatandaşın topluca kapı kulu haline gelmesi istenmiştir. Hede f 
bu olunca, programda da ifade edildiği veçhile, müdahalec i kapital ist, 
bürokrat ik ve inhisarcı bir Devletçiliğin memlekete nelere mal olacağı ko
laylıkla kestirilebilir. Devlet masrafları ve vatandaşın vergi mükel lef iyet i 
mütemad iyen artmış ve Devlet, iktisadi kaynaklar ımızın tabiî geniş leme
sine bile engel o lmuştur. 

İkt idardan memleket i ne halde teslim aldığımızı göstermek üzere Hü

kümet Programında belirtilen başl ıca noktalar bunlardır . 

Demokrat Hükümet , ilk defa olarak, millet iradesiyle iş baş ına geçer
ken devir b i lançosunu gayet sahih olarak yapması lazımdır. O n u n için 
Hükümet Programında, evvelâ bunlardan bahsetmesin i tabii ve zaruri 
buluruz. Fakat, kanaat imce bi lanço eksik rakamlara dayanmış , borçlar 
hanes ine konması lâzımgelen diğer birtakım menfi kıymetler hesapta gö-
zönüne al ınmamıştır . Bundan dolayı Sayın Başbakanın p rog ramda tas
vir ettiği memleket manzarası , bütün karanlığına ve acıklı l ığına rağmen, 
tam değildir ve program çok müsamahal ı bir l isanla yazı lmıştır . 

Yeni Hükümet , devraldığı durumun ne o lduğunu daha iyi tespit et
meli idi. İsraf edi lmiş olan uzun yılların hesabı bu kadar basit şeki lde gö
rülemez. Bu yıllar, memleket nasıl bir idare alt ında yaşadı ve bu idare
nin dayandığı rejim ve prensipler ne idi? Bence asıl araştır ı lacak ve mu
hasebeye vurulacak olan cihet budur. 

Arkadaşlar ; devraldığımız Hükümet in en fena tarafı, va tandaşta mut
lak şekilde bıraktığı güvensizl ik ve kararsızlık havası idi. Vatandaşta hiç
bir şeyin devamına güvenmiyor ve hiçbir işte dayanacak prensip bulamı
yordu. Çünkü memlekette iyisi olsun, fenası o lsun kabul edi lmiş devam
lı ve muayyen bir prensip yoktu. Devraldığımız iktidar, bir memleket ida
resinin her şeyden evvel biri birine bağlı olan, biri birini tamamlayan 
prensip ve esasların peşinen kabul edilmesi olduğu hakikatini bir türlü 
kavrayamamışt ı . Onun için bugün yaptığını yarın bozabil ir, bugün verdi-
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ği sözü yar ın unutabil irdi. Bizde idare eskiden de böyle idi. Fakat eski 
idareler iktisadi hayata karışmazlardı . Halbuki modern devlet, b i lhassa 
inkı lâbımızdan sonra Türk Devleti iktisadi hayatin bilfiil içine g i rmek ve 
onu tanzim etmek zorunda olunca iş değişti. Bu kararsız ve prensipsiz 
idare tarzı iktisadi hayatı berbat etti. Ve kendi l iğ inden o lması m ü m k ü n 
olan inkişaflara da set çekti. Devletçilik bu memleket te bir ihsan yapma
mış, bi lâkis gölge etmiştir. İktisadi hayat her şeyden fazla istikrar ister, 
sükûn ve devamlı l ık ister. Halbuki bir taraftan memleket in bütün tabiî 
kaynaklar ı , kâr kaynakları , madenleri , ormanlar ı başl ıca sanayii , bütün 
kara ve deniz nakliye şebekesi, kredi müesseseler i el inde olan ve bunla
rı kapitalist bir zihniyetle işleten bir Devlet, öbür tarafta va tandaşa ser
best bırakı lmış iş sahasında köşebaşı bakkal ının işine kadar karıştığı za
man her şeyden evvel prensipleri ve hüviyeti, yüzünden, lekesizce belli 
olmalıdır. Dünyada ne kadar prensip ve doktrin varsa heps inden işine 
geldiği şekilde istifade eden ve bunlar da yetmiyorsa "biz bize benzer iz " 
vecizesiyle akl ına geleni tereddütsüz yapıveren ve her yaptığ ını her za
man bozmaya amade olan bir Devlet tipine bütün dünyada ve belki bü
tün modern tarihte Türkiye 'den başka bir örnek gösteri lemez. 

Eski iktidarı keşke biz fena prensip tatbik etti diye tenkid etseydik. 
Fakat, bugün mutlak şekilde prensipsizl iği prensip addetmiş bir iktidar
dan memleke t idaresini devral ıyoruz. Bize bırakı lan mirasın en güç tara
fı budur. 

Evet en güç tarafı; çünkü, prensipsizl iği prensip olarak a lmış ve 
memleket i uzun yıllar idare etmiş bir iktidarın memleket te her sahada bı
raktığı korkunç boşlukları do ldurmak ve açtığı yaraları tamir ve tedavi 
e tmek çok güç olacaktır. Bu güçlükler hakkında bir misal ve rmiş o lmak 
için şunu söyleyeyim ki; devraldığımız idare, şu bir buçuk iki as ırdan be
ri modern dünyada görülmüş olan devlet tiplerinin tamamen dış ında idi. 
Çünkü modern devlet tipi - istisnasız şekilde - halk ve devlet bütünlüğü
ne ve halk idaresine dayanarak kurulur. Buralarda buhran devir ler inde 
ara sıra diktatörlükler bile o lursa bunlar dahi halk çoğun luğuna ferahlık 
vermek ve onların rızalarını ve gönül hoş luğunu sağlamak için çalışırlar. 
Fakat biz im millet iradesiyle devirdiğimiz devlet tipi ortaçağda ve bu çağ
la modern çağ arasında ve Avrupa 'da sadece siyasi ve askerî sahada ya
şamış olan kapı kulu devletçil iğinin iktisadi hayata da hâkim o lmuş , mü
tekâmil bir numunes i idi. Gösterişi modern, teşkilâtı, vasıtaları modern, 
fakat ruhu ve esası tamamen ortaçağ idaresi bize Osmanl ı İmparator lu
ğunun enkazı arasından geçti, bütün ruhu ile, z ihniyetiyle da lkavukluğu 
ile, t ahakkümü ile ve hayatın ve milletin dış ında kalan zorbal ığı ve ceha
leti ile aramızda uzun yıllar yaşadı . (Alkışlar) 
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Böyle bir idarenin - ki kökü asırlar derinliğinde ortaçağdan Osmanl ı 
İmparator luğunun son devirlerine kadar iner - memleket te neler bıraktı
ğı, madd i ve mânevi sahada neler alıp götürdüğünü iktidara geçerken iyi
ce hesap lamak ve bi lançoyu ona göre yapmak lâzımdır. Sayın A d n a n 
Menderes Hükümet in in bir devri sabık yara tmamak gibi â l icenap bir 
duygu alt ında meselenin bir an canlı tarafına programında dokunmamış 
o lmasını şahsen haklı görürüm. Kanaat imce Hükümet , altın mevcudunu 
çoğal tmak, ticareti, hattâ istihsalimizi yükse l tmek gibi maddi sahada ko
laylıkla muvaffak olabilir, fakat bir tahakküm idaresinin miraslarını te
miz lemek ve bu sâri hastal ığa tutulmadan Devleti zihniyeti , ananesi , 
usulleri ve ahlâkiyle modern hale koymak vazifesini, devraldığı d u r u m u n 
bu cephesini iyice hesap etmezse, kolaylıkla başaramaz. 

Arkadaşlar , nasıl kararsız ve bütün güven unsur lar ından uzak bir 
idare içinde yaşamış o lduğumuzu uzun boylu tarife lüzum gö rmüyorum. 
Kanunlar ımızda tedbirlerimizde, vergi usul ler imizde hiçbir prensip hâ
k im olmadığ ı karar ve istikrar bulunmadığ ı için her saha kısır kalmışt ır . 
Topraklar ımız verimsiz kalmış, oluk gibi memlekete akan iş fırsatları tart 
ve teb'it edi lmiş, vatandaş parasını imkânını bulursa yurt dış ına kaçıra
cak kadar işten nefret etmiş, memleket in aydın, mütefekkir insanları 
susturu lmuş, ehliyet ve kabiliyet sahipleri Devlet kapıs ından uzaklaşt ı
rı lmıştır. Çünkü idari ve iktisadi hayat kapı kulunun el indedir ve mahi 
yeti itibariyle tek başa bağlı olan bu idarede kanunlar ın tatbikatı sadece 
siyasi otoritenin elindedir. Bu otorite ise yine bir başa bağlıdır. İstenen 
k imse iş baş ına geçirilir ve bu adama istediğini yaps ın denir. Bundan do
layı en girift ve birbirini tutmayan kanunlar kolayl ıkla çıkar ve vergi bir 
salgın hal inde en kolay yer lerden ve rasgele alınır. Memurlar , işçiler, sa
bit t icarethane ve fabrika kurmuş olanlar, yani göz önünde bulunanlar ın 
üzer ine en ağır vergi yükü biner ve vergi istihsali bal ta lamak, sermaye 
topluluğunu önlemek için çalışır. Kanunlar makabl ine teşmil edi lerek 
hesabı görü lmüş ve vergileri ödenmiş seneler için dahi yen iden vergi ler 
tarheder. 

Müsaadeniz le vergi bahsi geçtiği için söyleyeyim : Bir vakit ler Varl ık 

Vergis i diye bir sa lma vergi konmuş, burada bütün Türk Mil let inin asil 

duygular ı ve istekleri hilâfına iktidarı Türk vatandaşlar aras ında ha inane 

bir tefrik yaparak bunlardan bir kısmını iktisaden ezmek maksad ı güt

müştü . 

Net icenin ne o lduğunu hepimiz biliriz bu zal im vergi yüzünden m e m 

leket imizin malî itibarı muazzam bir sarsıntıya uğradı ve mil let imizin yü

zü kızardı. Ben kapıkulu iktidarını kendi serbest ve hür iradesiyle devi-
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ren Türk Milletinin samimî duygular ına tercüman olarak ilk Demokrat 
Hükümet programında, bu emsalsiz derecede adaletsiz vergi karşıs ında
ki nefretimizi ifade etmek ve artık Türkiye Devlet inde hiçbir suretle ve 
hiçbir zaman Varlık Vergisi gibi ilk çağ sa lma vergi lerinin yer bulamaya
cağını mil let imize ve bütün dünyaya açıkça ilân edi lmiş görmek isterdim. 

Muhterem arkadaşlar, 

Orta çağ zihniyeti, usulleri ve elemanlariyle çal ışan ve memleket in 
bütün iktisadi hayatına da e lkoymuş olan bir kapıkulu Devlet inin mem
lekette her sahada izleri vardır. Kanaat imce Adnan Menderes Hükümet i 
nin ilk ağızda halletmesi lâzımgelen en güç dâvası bu izleri si lmektir. Bi
l iyoruz ki, kapıkulu idarelerinde, yalnız Devlet memur luğu değil, fakat 
bütün iktisadi ve sosyal hayatın organları bu zümrenin tahakkümü al
t ındadır. Devlet dairelerinde, Devletin işlettiği müessese ler inde büyük ve 
küçük memurluklar da kapıkulu adamı olduğu için ehliyetleri ve l iyakat
leri d ış ında geçmiş insanları ayıklamak, bunlara hakiki yerlerini vermek 
ve bura lara ehillerini get irmek lâzımdır. Bu, bir devri sabık tasfiyesi de
ğildir. Yeni kuracağımız modern devletin kurulması için ilk şarttır. Ben 
kabine programında bu ciheti sarih olarak göremedim. 

Bu tasfiye yalnız Devlet dairelerine inhisar etmemel idir . Kapıkulu, 
Devlet bünyes i dışında bütün halk teşekküllerine, demokrat ik organlara 
da üşüşmüştür . Belediyeler, ticaret odaları, borsalar, birlikler, dernekler, 
anon im şirketler, sigorta şirketleri Devletin alâkalı o lduğu müessese ler 
ve sairede âza olarak, hattâ bazan fiilî iş sahibi olarak hep kapıkulu ele
manlar ı hiç l iyakat bahis mevzuu o lmadan yerleştiri lmiştir. 

Bunlardan bir devri sabık havası yara tmamak gibi â l icenabane bir 
duygu ile o lduğu gibi bırakı lacak mıdır? Programda bu noktayı da karan
lık bu ldum. 

Sonra, muhterem arkadaşlar ım, çok müh im bir nokta üzer inde ısrar
la duracağ ım : 

Yaşadığ ımız kapıkulu idaresi, maalesef tahsil ve terbiye s istemimizi 
mahv ve perişan etmiş, idealsiz, kabiliyetsiz, gençler yet işt i rme esasına 
göre ist ikamet almıştır. (Bravo sesleri). 

Bir kapıkulu, ancak devlet kapısında çal ışmaya lâyık ve bunun hari
c inde kal ırsa denizden çıkmış balık gibi yaşayamayan gençler yetiştirir. 
(Alkışlar) Bu gençler iktisadi hayatta (Hadım) o lmuş insanlara benziyor, 
hemen hiçbir işe yaramıyor, o derecede ki, serbest hayatta memur luk 
için tavsiye verdiğimiz gençleri "Üniversite mezunu" diye takdim ettiğimiz 
müessese ler sırf bu vasıf larından dolayı alamıyorlar. Ve b izden tahsilsiz 
genç istiyorlar. 
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Kapıkulu idaresi hakiki i lme, yaratıcı fikre ve zekâya düşman olur. Ve 
böyle idarelerde en zararlı şey fikir ticaretidir. Bir adam eroin satabil ir, 
karaborsa ihtikârının en korkuncunu yapabil ir, kanunun takib inden ve 
emniyet inden suinazarından kurtulabilir. Fakat bir fikir mücade les i yap
mak, yeni bir fikir ortaya atmak isterse yani fikir ticareti yaparsa cemi
yet in ve idari zihniyetin amansız takip ve tedhişi alt ında kalır. Bundan 
dolayı gençl ik idealden, fikirden uzak yaşamaya mecbur kalıyor ve cemi
yet in baş ına en ehliyetsiz, seciyesi meşkûk ve dalkavukluk yapan insan
ların geçmesi yolu, bu büyük tehlikeli yol da ima açık kalıyor. 

İlk Demokrat Hükümet in Sayın Başkanı, her tarafına t amamen işti

rak ettiğim değerli programımızda eksik bu lduğum cihetleri böylece işa

ret ett ikten sonra, müsaadeniz le , şu iki nokta hakkında aydın lanmayı ri

ca edeceğ im : 

1. Müdahalec i kapitalist, bürokrat ve inhisarcı Devletçi l iğin tasfiyesi

ne karar vermiş o lduğunuzu ilân ederken Devlet daireler inde, Devlet te

şekkül ler inde, belediye ve hususi idarelerde, ticaret odaları ve diğer te

şekkül lerde ve şirketlerde, hülâsa hayatımızın her tarafında hâk im ve 

âmil olan, haksız ve l iyakatsiz şekilde yer bu lmuş olanları tasfiye edip iş

leri ehl ine verecek misiniz? Ve bunu tatbik için ne düşünüyor ve ne gibi 

bir program hazır lamış bulunuyorsunuz? 

2. Kapıkuluya adam yetişt irmek üzere kuru lmuş olan ve ilk mektep

ten üniversi teye kadar bu zihniyet ve usullerle çalışı lan maari f dâvas ın

da hayat ın istediği adamları yetişt irmek inkılâbını nasıl yapacaks ın ız? 

Muhterem arkadaşlar, iktidarın bir partiden bir başka part iye geçtiği 
gibi bir dâva hâkim o lmaya başlıyor. 

A Ğ A O Ğ L U (Samet - Muğla) - Bunu kim söylüyor? 

BAŞAR (Ahmet Hamdi - Devamla) - Bunu bâzı muhit ler söylüyor. 

Hakikatta iktidar bir part iden bir partiye değil, kapıkulu hâkimiyet inden 

bir mil let hâkimiyet ine geçmiştir. (Alkışlar) Bu dâva bir inkı lâp davasıdır . 

Tar ih imizde en büyük inkılâp içindeyiz. Bu inkılâbın mâna ve me fhumu, 

tahakküm idaresini ebediyen sona erdirmek ve Millî Hâkimiyet rej imini 

kurmakt ır . Tarihimizin en büyük inkılâbını yaptığ ımızı iftiharla ve şük

ranla ifade ederken, bu kurucu, bu büyük ruhlu Mecl isin önünde ilk sö

zü söyleyen Demokrat Milletvekili sıfatiyle huşu ve huzur ile eği l ir im. (Al
kışlar). 

Yalnız arkadaşlar, bir iki kel ime muhafelet partisinin şimdi okunan 

tenkidi üzerinde iki küçük noktaya da işaret e tmeden geçemeyeceğ im. 

Mazeret beyan ediyorlar ve diyorlar ki; büyük bir harbi nasıl unut tunuz , 
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İkinci Dünya Harbine girmedik ama, bu harbin sıkıntıları iç inde biz ne 

yapabi l i rd ik? 

Arkadaşlar , İkinci Dünya Harbi bize bir nimeti İlâhi gibi idi. Biz bu

nun içinde dünyanın en mesut bir memleket i olan ve harb hal inin doğur

duğu imkânlardan çok istifade etmek şansına maliktik. Eğer İkinci Dün

ya Harbinin bu büyük nimet inden istifade edemedik isek, eğer İkinci 

Dünya Harbine kar ışmamış ve her iki muhar ip Devlet lerden kur görmüş , 

yard ım görmüş o lduğumuz halde ekmek bile bu lamamış isek bunun en 

büyük mesuliyet i o zamanki iktidarın ta kendisidir. (Soldan bravo sesleri ve 

alkışlar) 

Arkadaşlar , muhal i f parti sözcüsü birşey daha söyledi. Sözde vergi 

yükü bu memleket te diğer memleket lerden daha azmış. Buna sebep ola

rak da istihsal üzerine, yani çiftçilere az mükellef iyet tatbik edi ld iğ inden 

bahsedi lmektedir . Muhal i f parti olarak bu iddiayı ileri sürenlere söyleye

ceğ im şudur ki : Bugün Türkiye 'de vergi yükü, sa lma şekl indeki a lma 

tarzı ile, Dünya memleket ler inin en ağır şekliyle tatbik edil iyor. Bunu is

tatistik ve vesikalarla ispata hazırız. Şimdi bunun münakaşas ın ın sırası 

değildir. Fakat bir gün muhal i f arkadaşlarımızla bu bahsi burada müna

kaşa e tmekten zevk duyacağ ım. 

Müsaade ederseniz bu kürsüden konuştuğumuz zaman rakamlar eli

mizde olmalı , hâdiselere karşı açık cephe yapmal ıy ız . Mese lâ Faik Ahme t 

Barutçu arkadaşımız bir rakam verdi, beş yüz bin sterlin tahsisat ayrıl

mış , serbest armatörler için, bununla yüz bin ton gemi al ınacak dediler. 

Beş yüz bin sterlinle yüz bin ton gemi a lacaksak gayet m e m n u n oluruz. 

Bu rakam on bin ton olsa gerektir. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar , para pol it ikasından, üç senelik istikrarlı bir para politi

kas ından bahsetti ler ve dediler ki : Biz iktidara, polit ikası muntazam, bü

tün esasları muntazam ve sağlam bir para sistemi ver iyoruz bu yo lda de

v a m edecekler mi? Bu hususta söz söylemeye ben salahiyetl i deği l im ta

biî; yalnız bir iktisatçı olarak arzedeyim ki, bizim bi lhassa üç senelik pa

ra pol i t ikamız çok sakattır. Biz parayı yasağa dayanarak, pol is kuvvetiy

le durdurarak tutuyoruz. Paramız hakiki k ıymet inden çok düşüktür . 

Zorla, paramız ın dışarıdaki kıymeti şu kadardır diyerek tu t tuğumuz ve 

bu yüzden memlekette yeni kalkınmalara ve hayat pahalı l ığını ön lemeye 

imkân vermeyen sakat bir politikası nasıl medhedi l ir . Ben eski iktidar ar

kadaş lar ıma söyleyeyim ki, bu para polit ikasını müdafaadan vazgeçs in

ler çünkü en çürük taraflarından birisi de budur. Hepinizi saygı ile se

lamlar ım. (Alkışlar) 
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BABAN (Cihat - İzmir) - Muhterem arkadaşlar; 

Türkiye 'de uzun senelerden sonra, halk hakimiyet i esası üzer ine ku
rulan ilk Meclisin, ekseriyet partisine mensup olan Adnan Menderes Hü
kümet in in programı, birkaç gündenberi , muvafakat ve muhale fet çevre
ler inde uzun tahlillere mevzu teşkil etmiş bulunuyor. 

İcra mevki inde bulunan Hükümet in, kendi programını , geniş tahlil ve 

tenkidlere arzetmiş bulunmasını , muvaffak o lma arzusunun, en kuvvet

li delili olarak kabul etmek lüzumunu hissediyoruz. Y ine bizatihi siste

min kendi l iğ inden doğan bir fayda üzerinde de durarak, diyoruz ki; Men

deres Hükümet i tek parti devrindeki kabinelere nazaran muvaf fak o lma 

yo lunda el inde daha büyük imkânlar tutmaktadır . 

Çünkü, evvelâ; serbest idareye dayanan bir parti hayat ının mahsu lü 

olan bu kabine, Meclisin içinde ve dışında çok kuvvetl i bir murakabeye 

tâbidir. O artık bilir ki, halka ve Millî iradeye rağmen, mevki inde tutun

mak m ü m k ü n değildir. Yer inde kalması ve müzaherete nail o lması , an

cak, icra mevki indeki muvaffakiyetleriyle kabildir. Bu psikolojik unsur, 

demokrat ik bünyeler in tek muvaffakiyet kaynağıdır. Adnan Menderes 

Hükümet i düne kadar bu kaynaktan mahrum olan hükümet le re nazaran 

elbet daha ağır bir mesuliyet in ve o mesuliyetin icabı olarak da daha ve

rimli bir mesai sarfetmenin mecburiyet i altındadır. Yeni kabinenin için

de bu lunduğu bu psikolojik halet üzerine dikkat nazarınızı çekmey i lü

zumlu ve faydalı görüyorum. Demokrasi dâvasına, şahsiyet ve haysiyet

leriyle angaje olan siz sayın milletvekilleri, muvaf ık veya muhal i f elbet, 

Menderes Hükümet in i memlekete hizmet yo lunda tahrik edeceksiniz . 

Menderes Hükümet in in içinde bulunduğu bu ruhî hale böylece işaret 
ett ikten sonra, şimdi de programın dayandığı mesnet lere bir göz a tmak 
lüzumunu duyuyorum. 

Menderes Hükümet in in Programı, ekonomik bir görüşle ele al ındığı 

zaman öyle zannediyorum ki, gelip geçen kabinelerin programlar ına na

zaran, tek programdır ki, bir amudu fıkariye maliktir. Adnan Menderes 

Programını külli olan bir görüşle, iktisadi hayatımızı bütün veçheler iy le 

ele a lmış ve programını , bu mihver etrafında top lamanın çaresini bul

muştur . 

Nazarı dikkatimizi celbeden ikinci hususiyet de şudur : 

İlk defadır ki, Türkiye 'de, bir Hükümet programı, mensup o lduğu 

part inin programı ile mutabakat halindedir. Dikkat edi lecek olursa, se-

nelerdenberi mevcut o lmadığ ından bahsedi len Demokrat Parti Programı, 

Hükümet Programının esaslarını teşkil etmektedir. Bu müvazi l ik, bize 
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ş imdiye kadar görmeye alıştığımız, şahsi ve biri birine zıt polit ikalar dev

r inden uzaklaşt ığ ımızın bir müjdecisi gibi gelmektedir . Çünkü normal 

olan husus, iktidar parti lerinin halka karşı mütaahhi t bulunduklar ı hu

susları şahıslara bağ lamadan yerine getirmeleri ve garip z ikzaklar ç izme

den bir program etrafında birleşmeleridir. Yeni Mecl is, müreddi t , müte -

nakız, biri birine nehyeden ayni parti Hükümetler inin, dağınık manzara

sını görmekten bu suretle kurtu lmuş olmak ümidiyle memnundur . . 

Arkadaşlar , parti programına sadık kalan Adnan Menderes Hüküme

tinin beyannames inde sarih olarak görünüyor ki, Türkiye 'deki iktisadi 

rejim, artık kökünden değişecektir. Devletçilik ismini verdiğ imiz ve za

man la bir nevi Devlet kapital izmi haline giren sistemi geride bırakıyoruz. 

Bunun la nazarî sahada, her sistem gibi, kendi müdafaasını da kendi 

el inde tutan Devletçiliği topyekûn mahkûm etmek istemiyoruz. Fakat 

uzun senelerin tatbikatı bize göstermiştir ki, artık yeni bir istihsal devri

ne girdiğimiz şu sırada Devletin elinde bulunan gayrişahsi sermayeyi , 

çok şahsi olan sây ile bağdaşt ı rmak m ü m k ü n o lmamakta ve aradaki bu 

alâkasız l ıktan dolayı istihsal hayatımız mutazarrır o lmaktadır . Topyekûn 

ka lk ınma devr inde müterredit duran; kâh Devlet in nüfuzlu sermayedar

l ığ ından, kâh müdahaleci l iğ inden, kâh kırtasiyeci l iğinden ve teferruata 

karşı duyduğu aşktan dolayı bir türlü emniyet le istihsal hayat ına gire

meyen hususi teşebbüsü, artık vazifeye çağırıyor. Ve ona emniyet le çalış

manın bütün imkânlarını temin etmek istiyor. Yapmak istediği şey, mü

dahaleci , kapitalist, iliklerine kadar bürokratik ve inhisarcı bir Devlet ti

pi n izamına nihayet vermektir . Demokrat Parti geçen zaman iç inde Dev

letçiliğin icabettirdiği zaruretleri de nazarı dikkate alarak bu anın gelip 

çatt ığ ına artık emin bulunuyor. 

Şimdi arkadaşlar : 

Söz buraya gelmişken Muhterem Halk Partisinin üzer inde ısrarla 

durduğu emniyet mevzuuna da temas etmek ist iyorum. 

Emniyet de galiba hürriyet gibi ve ona yapışık bir me fhumdur . Bir 

memleket te ya hürriyet vardır, ya yoktur, hürriyetin güdümlüsü , iktisa

disi, siyasisi olmadığı gibi, emniyet in de siyasisi, iktisadisi, o lmaz. Emni

yet ve istikrar faktörünün iktisadi hayat ımızdaki eksikliği ile, y ine emni

yet ve istikrar unsurunun, siyasi hayatta eksik oluşu arasında, doğru

dan doğruya irtibat vardır. 

Siyasi sahadaki tek parti sisteminin, iktisadi hayattaki tecellisi devlet 

kapital izmi, devlet inhisarcılığı ve devlet bürokrasis i şekl inde tecelli et

miştir. 
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Muhterem Halk Partisi, sayın liderinin ağzı ile, ikt idardan şunu iste

mektedir . "Biz im ikt idardan tek istediğimiz şey, biz im ikt idarda iken ver

diğimiz kadar emniyet in bize veri lmesidir." demektedir . 

Arkadaşlar , muhalefette iken, kendimizi mutlak bir emniyet iç inde 

hiçbir zaman hissetmedik.. 21 Temmuz seçimlerini müteakip , Beş Ağus 

tosta açı lan Mecliste. Sıkıyönetim Komutanl ığ ının, tarafgir, polit ikacıl ı

ğ ında bizzat Halk Partisi ileri gelenlerini şikâyet ettikleri, hafiye ile takip 

edi lme sistemi içinde, gazeteler kapanırken ve makinelere mühür vuru

lurken, bu Meclis koridorlarında bu demokrasi dâvasına bir y ekûn çizgi

si çeki leceği tehditleri savrulurken ve bizzat Hükümet mümessi l ler in in, 

İstiklâl Mahkemeler inden bahsettikleri ve kulaklara Türk Ceza Kanunu

nun 450 nci maddes inde yazılı ceza hükmünü fısıldadıkları devir lerde, 

emniyet ten bahsetmek elbette mümkün değildi. Halk Partisi ikt idarının 

muhalefete temin ettiği emniyet işte bu idi. Fakat, biz memleket in dört bir 

ucundan bu memlekette siyasi ve içtimai hürriyeti tesis için kalkıp gelen 

milletvekilleri hiçbirimiz hiçbir parti mülâhazası gütmeden çektiğimiz ıstı

rapları başkalarına reva görecek değiliz. (Soldan bravo sesleri alkışlar) 

Bu memleket bir zümre saltanatını, başka bir zümre saltanatı yer ine 

gelsin diye y ıkmadık. (Soldan bravo sesleri) 

Eğer Halk Partisinin muhalefete verdiği emniyetten çok daha fazlası

nı, çok daha teminatl ısını bu memlekete biz veremezsek, Millî vazi femizi 

y apmamış oluruz. (Doğru sesleri). Ve Allah göstermesin, eğer bir gün, böy

le bir emniyetsizl ik havası eserse, Halk Partisi ve Sayın Başkanı , hiç me 

rak buyurmasınlar , o cereyanın karşısında, kendi ler inden evvel, y ine biz 

dikileceğiz. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; muhterem muhalefet partisi, Hükümet beyan

namesin in başındaki ibarelerden memnun görünmüyor . Halbuki biz za

ruri telâkki etmekteyiz. Kuvvetini milletten alan bir parti, bir iktidar de

ğişikl iğinde hiç o lmazsa alelade şirketlerin yaptıkları kadar, bir b i lanço 

ile ortaya ç ıkmak mecburiyet indedir . Ne iş yapacakt ı r? İmkânlar ı neler

dir? Ne derece muvaffak olacaktır? Muvaffak o lamayacaksa neden mu

vaffak o lamayacakt ır? Bunların hesabını vermekle mükelleft ir. Bu hesap 

Halk Partisinin hicap rahnelerini gösteriyorsa, bunun b i l inmesinde 

memleke t için y ine fayda mülâhaza ediyoruz. 

Diyorlar ki : Bu geçmiş hesaplar içinde Demokrat Partinin mesul 

mevki inde olan şahısları da yer almışlardır. Öyle zanned iyorum ki, dün

kü iktidar, Devlet siyasetini ve Parti işlerini şahıslara bağ lamak gibi ga

lat bir görüşten kendisini hâlâ kurtarmış değildir. (Bravo sesleri). 
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Bugün iktidara gelen parti, ne şunun ve ne de bunun partisidir. Şu 

ve bu, bu partiyi teşkil eden Türk fertlerinin emir ve direktif lerini, arzu

larını yer ine get irmekle mükel le f kimselerdir. (Soldan, şiddetli alkışlar). Par

ti hayatını demokrat ik inkişaf içinde gayrişahsi bir duruma doğru sev-

ketmek isterken bu tarz mülâhazalara elbet yer o lmamak lâzımdır. 

Arkadaş lar Hükümet Beyannamesi bir vaittir biz de biliriz ki, vait ile 
icra aras ında büyük mesafeler mevcuttur. Aşı lması, belki senelere müte
vakkı f mesafeler. Memleket namına temennimi, bu merhaleler in kolayca 
aşılabilmesidir. Burada muvafık ve muhal i f olarak yapacağımız tenkidler, 
ikazlar, zamanına göre ihtarlar, Hükümet in bu merhaleler i daha süratle 
aşmas ına imkân verecektir. Yapmadığ ı zaman, reylerimiz, e l imizdedir. 

Yalnız şunu da ilâve etmeliyim. Kanaat imce program realist bir eda 
taşımaktadır . Çok haklı olarak Hükümet , başaramayacağ ı işleri vâdet-
mekten içt inap etmiştir. Fakat bütün bu dâvalar ortasında, eğer vâdett i-
ği gibi, o rman ıstırabına bir nihayet verirse, eğer denk bir bütçe temini
ne muvaf fak olursa, eğer başta Matbuat Kanunu o lmak üzere bütün an
t idemokrat ik kanunları değişt irmeye muvaffak olursa, eğer memleket te 
siyasi ve iktisadi, hürriyet ve emniyeti tesis ederse millete mal o lmuş in
kı lâpları mahfuz tutar ve yıkıcı cereyanların başını ezerse, köylüye biraz 
ka lk ınmak imkânını verirse, lüksten israftan kaçınırsa, adalet c ihazımı
zı tam ve müstaki l bir hale getirir ve Halk Partisinin de tasvip edeceği bir 
Anayasa ile, demokrat ik inkılâbımızın esaslarını mahfuz tutmak yo luna 
giderse, öyle zannediyorum ki, yeni bir Seçim Kanunu tedvin ettiği için 
Şemsett in Günaltay Hükümet in in hizmetlerini kâfi derecede, takdire 
müstahak gören sabık iktidar partisi, bu hizmetleri de hakş inas olarak 
takdir edecektir . (Soldan, bravo sesleri). 

Muhte rem arkadaşlar, öyle zannediyorum ki, Demokrat Parti Millet

vekil leri, muhalefet in de tasvip edeceğinden emin olarak bir nokta üze

r inde müttefiktirler. Sarsıntısız bir intikal yapmak. . . Bu intikali sarsıntı

sız olarak geçirmeye, bu memleket in dış itibarını yükse l tmek bakımın

dan mecburuz . 12 sene evvel Atatürk fâni hayata gözlerini kapadığı za

man , bu memlekette , başlar arasında bir mücadelenin başlayacağını 

umanlar , hüsrana uğramışlar ve o tarihteki temiz intikal bu mil letin şe

ref ve it ibarını çok yükseltmişt i . 10 günden beri bütün dünya basını Türk 

dehasın ın tarihte ilk defa emsali görülen yeni bir mucizes ini övmekle 

meşguldürler . Ve Türk Devletinin itibarının artması dost larımızı , m e m 

nun ve hayran bırakmakta, düşmanlar ımız ın da ümitlerini k ırmaktadır . 

Bu yeni zafer, ne Demokrat Partinin zaferidir, ne de Halk Partisinin mağ

lûbiyetidir. Topyekûn Türk Milletinin zaferidir. (Alkışlar) 
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Bu zaferi, bu mücadelenin galip ve mağlûpları , sessizce yüreğ imizde 

tes'it ediyoruz. 

Eğer Yüksek Mecl is müsaade ederse, bu saadet ve sürurumuza işti

rak eden yakın dost lar ımıza da bu kürsüden şükranlar ımız ı ifade ede

y im. Komşumuz Yunanistan ' ın Par lâmento Başkanı ve basını, İ talyan ve 

İsviçre basını, Türkiye 'ye karşı halisane temenniler izhar ından geri dur

mamaktadır lar . İstiklâl ve inkılâp dâvalarında, Türkiye 'yi kendine rehber 

edinen kardeş Pakistan ve bize ruhi yakınlığını her an izhar eden Hindis

tan ve yakın komşular ımız Arap memleket ler ine dost luklar ımızı ve sem

pati ler imizi bu kürsüden izhar edersek umarız ki, Büyük Mecl is bizi tas

vip etsin. (Alkışlar). 

Sözler imi bitirirken, yeni bir devrin eşiğinde, yeni Hükümet in muaz
zam mesuliyet lerini tebarüz ettirmeyi bir vazife bilir ve memleket in esen

liği namına muvaffak olmasını temenni ederiz. (Alkışlar) 

SAROL (Mükerrem - İstanbul) - Muhterem arkadaşlar, Hükümet i 

tenkid etmekten ziyade bir seçim propaganda konuşmas ı yapan muha le 

fet part isinin sayın sözcüsü ne derse desin Başbakanın okuduğu çalış

m a programı, bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümet ler in getirdikleri hiç

bir program ile mukayese edi lemeyecek kadar bir mükemmel i ye t taşı

maktadır . 

Samimiyet , vuzuh ve bi lhassa meselelerin takdimi bak ımından yep

yeni bir devrin yepyeni bir görüşünü açıklayan bu ves ika siyasi edebiya

t ımıza maledi lecek güzel ve müspet bir eseridir. Bu eseri mesut bir gele

ceğin ilk müjdesi olarak muhabbet le selâmlarız. 

Zaman zaman çok çetin ve tehlikeli şekillere giren bir mücade l eden 

sonra İktidara gelen Demokrat Parti, iktidarı e lemle itiraf e tmek lâz ımdır 

ki, muhalefet in reddetmesine rağmen memleket i madd i ve mânev i ba

k ımdan yarı enkaz halinde bulmuştur. 2,5 milyar lira gibi korkunç bir 

rakamla henüz doğmamış nesilleri borçlu bırakan sabık ikt idara Türk 

Milleti ekseriyeti rahmet okumayacakt ır . Zirai istihsali 1 5 - 2 0 sene ev

velki seviyelerden stasyoner kalmış, dış ticaret yekûnu geçmiş seneler in-

kine nazaran çok daha aşağı seviyeye düşmüş, altın stoku 214 tondan 

133 tona inmiş, dövizleri tamamen erimiş, bir Devlet teknesiyle, yo la çık

manın zor luğunu haklı görmemeye imkân yoktur. 

Hükümet raporunda iş ve istihsal hayatımızı kısır laştıran, iktisadi 

kaynaklar ımız ı dumura uğratan sebepleri çok güzel teşrih etmiştir. Re

alist ölçüleri elden b ı rakmamış ve hayale kapı lmamışt ır . Yurdu bir anda 

cennete çevireceği iddiası yoktur. Takip edeceği yo l larda kendis ine reh-
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ber olan, iktisadi fikirlerde isabet vardır. Alacağı tedbirlerle memleket in 

her sahas ında nisbî bir refahın gel işeceğine inanıyoruz. Devlet müdaha

lelerini temdit eden, hususi teşebbüs sahalarını genişleten kararları tak

dirle karşılarız. 

İktisadi sahanın her şeyden evvel ferde veya hususi teşebbüslere ait 

o lması hususunda tesis edilen prensipler vatandaşlar aras ında yar ın için 

emniyet , ferahlık yaratacaktır. 

Ofisler üzer inde icabeden kararları alacağını vadeden Hükümete bil

hassa Toprak Mahsuller i Ofisi üzerinde hassasiyet le durmas ın ı tavsiye 

ederiz. Geniş ve aşırı israfa kaçan bir kadroya malik olan, giriştiği her te

şebbüsten zararlı çıkan ve zaman, zaman kuruluş maksad ın ın dış ındaki 

mevzular la meşgul olan bu müesseseyi kısır durumundan kurtarmak ve 

bugünün şartlarına göre yeniden kurmak lâzımdır kanaat indeyiz . 

Tekel mevzuunda Hükümet in almak istediği karar larda isabet vardır. 

Ancak topluluk hayat ımızda çeşitli fenalıklarını müşahede ett iğimiz ve 

nesl imizi tahrip etmek bakımından meşum bir rol oynayan yüksek dere

celi alkol lü içkiler üzerinde Hükümet in nazarı dikkatini celbederiz. Gelir 

bak ımından sağladığı menfaatlere nazaran tevlit ettiği içt imai zararlar 

mukayese edi lemeyecek kadar büyük ve korkunçtur. 

Aziz arkadaşlar, 30 milyon lira gibi gülünç bir rakamla bu memleket 
te ziraat dâvalarını hal letmek elbette kabil değildir. Köylü vatandaş lar ın 
kağnı ve karasabana niçin m ahkûm edildiğini ve ortaçağ hayat ından ni
çin kurtulamadığ ın ı izah edecek bundan daha veciz bir sebep o lamaz. 
Memleket te sanki asayiş buhranı varmış gibi yı l larca polis, j a n d a r m a ve 
Man Teşki lât ına yüzlerce milyon lira vermekten çek inmeyen buna muka
bil bu memleket in en ağır mesuliyeti omuzlar ında taşıyan Ziraat Vekâle
tine Bütçesinin ancak % 3 ünü lütfeden sabık iktidarın idare anlayışı 
karş ıs ında ibretle durmak lâzımdır. 

Aziz arkadaşlar, bugün orman bölgelerine 2 milyonluk küsur vatan

daş yoksul luğun elîm sefaleti içinde ümidini bize bağlamış çırpınıp dur

maktadır . Hiçbir adalet ö lçüsüne sığmayan ve mülkiyet haklarını gasbe-

den kanunlar la vatandaşlarımızın ellerinden al ınan ormanları sahiplerine 

iade etmek lâzımdır. Gelirinin % 77,5 ini memur ve müstahdemler ine da

ğıtan bir müessesenin yurdumuzun en mühim servetlerinden birisi olan 

ormanlar ımız ı idare edeceğine kani değiliz. Hükümet in bu mevzuda ala

cağını vâdettiği cezrî kararların bir an evvel tahakkukunu temenni ederiz. 

Muhte rem arkadaşlar; karayol lar ımıza ehemmiye t vermek ve b i lhas

sa bu ilt isakları köylere kadar götürmek, yapı ve imar işlerinde lüksten, 
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israftan kaçınmak, katî ihtiyaç ve iktisadi maksat lara uymayan inşaat ı 
durdurmak kararlarını takdirle karşılarız. Bu meyanda Hükümet in git
tikçe içt imai bir dert haline gelen mesken dâvasını süratle ele a lmasını 
rica ederiz. Gecekondularda yaşayan yüz binlerce insanın nasıl bir sefa
let iç inde yüzdüğü hepimizce malûmdur. Işıkları yoktur, suları yoktur . 
Belediye ve sağlık teşkilâtı buralara henüz girmemişt ir . Çeşitli hastal ık
ların h ü k ü m sürdüğü bu yerlerde kış bir felâket hal inde tecelli eder. Bü
yük şehirlerimizin bu mevzularda çektiği ıstıraplara katî çareler bu lmak 
lâzımdır. 

Ankara 'n ın göbeğinde milyonlarca lira sarfederek lüks mahal le ler 
yapt ı ran sabık İktidar orta ve işçi sınıfı hiç düşünmemiş ve bu zavall ı la
rı gecekondu cehenneminde yaşamaya mahkûm bırakmıştır . Ancak se
ç imler in arifesinde bâzı yerlerde ve bi lhassa İstanbul 'da İstanbul Val is i 
asla tahakkuk ett iremeyeceği vaitlerde bulunarak eski iktidar lehine se
ç im propagandas ı yapmaktan çekinmemişt ir . Birçok mesele ler imizde bi
le lâyikiyle yer leşememişt ir . Biraz evvel bu kürsüden reklâmları yap ı lan 
ve mi lyonlarca lira sarfına sebep olan, hattâ, frengi ve t rahom savaşları 
hedef ine u laşmaktan çok uz aktır. Bu mevzuda Ulaşt ırma, Bayındırl ık, 
Ça l ı şma ve bi lhassa Tar ım Bakanlıkları Sağlık Bakanlığı ile müştereken 
ça l ışmazsa müspet neticeler sağlanamaz. Her şeyden evvel hasta vatan
daşı tedavi e tmek değil, vatandaşı hasta e tmemek prensibini ele a lmak 
lâzımdır. Bu dâvaları başarabi lmek için millî bir sağlık ka lk ınma plânı
nın haz ı r lanmasına katî ihtiyaç vardır. Nüfusumuzun % 80 nini teşkil 
eden köy lümüz yoksul luğun, açlığın, sefaletin içinde ç ı rp ınmakta ve çok 
iptidai bir hayat sürmektedir . Güzelliğiyle, sağlamlığıyla, heybet iy le bü
tün dünyaya şan veren Türk neslini bugünkü cılız, ve per işan hal inden 
kurtarmaya mecburuz, unutmamak lâzımdır ki, ist ikbalimiz ve millî ser
mayemiz köyde yaşamaktadır . 

Nüfus polit ikamıza ilmî ve medeni bir istikamet verebi lmek için çocuk 
vefatiyle ciddî surette meşgul olmak lâzımdır. Hekim ve hastane kadrola
rı süratle ıslah edilmelidir. İlme, kabiliyete, zekâya lâyık olduğu değeri ver
mek şarttır. Binlerce vatandaşın hastane kapılarında, poliklinik koridor
lar ında çektikleri eziyete nihayet vermek lâzımdır. Büyük ve fuzuli mas
raflara sebep olan doğum evlerini müstakil bir tesis olarak muhafaza et
mek bugünün ihtiyaçlarına aykırıdır. Bu müesseseleri Devlet hastanale-
rine ilâve etmek ve bu suretle diğer şubelerin yard ımına mazhar kı lmak
ta isabet vardır. Köhne ve kırtasi bir zihniyetle çalışan Bakanl ık teşkilâtı 
modern şartlara ve medeni ihtiyaçlara göre tanzim edilmelidir. İsminden 
başka hekimlikle hiçbir ilgisi kalmayan etibba odalarının vekâlet le alâka
sı kesi lmeli ve bu müessese tababet ailesine yarar şekle sokulmalıdır . 
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Tıp Fakültesini henüz ikmal etmiş, tecrübesiz genç hekimler i hasta

nelerde muayyen şubelerde (Avrupa'da olduğu gibi) iki sene staja tâbi 

tu tmadan belediye ve Hükümet hekimliklerine tâyin etmemel id ir . T a m 

teşkilâtla hastanelerde tekâmül kursları açarak hek im ordusunu devam

lı yeni bilgilerle teçhiz etmek vekâletin meşgul olacağı vazifeler olmalıdır. 

Muhte rem arkadaşlar; 25 seneden beri bir türlü istikrar bu lamayan 

talim ve terbiye sistemimiz Adnan Menderes Hükümet in in üs tünde has

sasiyetle durduğu çok önemli bir davamızdır . T a m a m e n demokrat ik bir 

ruh ile ve i lmin son neticelerine göre hazır lanacağı karar alt ına al ınan 

maar i f p lânına üniversitemizin de ithalini temenni ederiz. Bi lhassa An

kara Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunda işlenen hatalar mil letle

rarası ilim itibarımızı sarsacak kadar büyük olmuştur. Kariyer Akade

mik, mensup olmayan meslek hayatları kupkuru geçen zevat ın tepeden 

inme emir ve kararlarla profesörlüklere getiri lmeleri affedilmez birer ha

ta o lmuştur . 1933 te yapı lan cezrî ıs lahata rağmen ne şerh ne de keşif 

sahas ında millî gururumuzu okşayacak bir başarı elde e tmek m ü m k ü n 

olamamışt ı r . Dil imizin bugünkü perişan hali süratle ıs laha muhtaçt ır . 

Maşer i v icdanın reddettiği kel imeleri kanun yollariyle, l isanımıza sokan

ların günahlar ı küçümsenemez . Bu yolu terketmek ve vatandaş ın kul

landığı dile dönmek kaçını lmaz bir zarurettir. 

Muhte rem arkadaşlar, tek parti zihniyetinin hüküm sürdüğü devre

de adalet hissinin nasıl hırpalandığını hep biliriz. Bu memleket te her şe

y in temeli olan adalet ve kanunu geçer akça haline get irmek ve va tandaş

ları mut lak surette onun teminatı alt ında yaşatmak lâzımdır. Adalet i tev

zi eden müessesey i harici tesirlerden ve bi lhassa bakanl ığ ın nüfuzundan 

kurtarmak, ona muhtaç olduğu mutlak istiklâli en kısa z amanda vermek 

mecburiyet indeyiz . 

Adnan Menderes, Hükümet in i aynı partiye mensup insanlardan tes

l im almamışt ır . Türk vatandaşları bu emanet i kendiler ine devredinceye 

kadar türlü mihnet ve meşakkate katlanmışlar ve namütenah i kahir çek

mişlerdir. 

Türk vatandaşının sahip olduğu üstün meziyet ve kabil iyet lere bir 

türlü inanamayan, yalnız alâyiş ve gösterişe inanan, Devlet makines in i 

iyi kötü işler bir halde tutmak için her vasıtaya müracat tan çek inmeyen 

eski iktidar felsefesiyle, z ihniyet ve sakin görüşü ile artık geride kalmış

tır. Bu topraklar üstünde vatandaşlar bir daha Senirkent, La lapaşa ve 

bir As lan köy faciaları yaşamamal ıd ır . Siyasi kanaat inden dolayı hiçbir 

va tandaş işkence görmemelidir . Bunları beklemek hakkımızdır . 
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Aziz arkadaşlar; hürriyet ve hakkı boğan müessese nizamı da rma da

ğın eden kominizm cereyanlarına ve onun türlü nikabına bürünerek içi

mizde fesat yaratmaya çalışan ajanlarına aziz topraklar ımızda y a ş a m a 

hakkı tanımayacağını bildiren ve bu uğurda cesur kararlar a lmaktan çe

k inmeyeceğ in i cesaretle ifade eden Hükümete teşekkürler ederiz. 

Muhte rem arkadaşlar; idare cihazının mesuliyet ini omuz lar ında taşı

yan bazı vali, kaymakam ve nahiye müdürler inin parti hayat ının sebep 

o lduğu al ışkanlıkla bu teşekkülü iktidarın her istediğini yapmaktan çe

k inmeyen muti bir müessese haline getirmişlerdi. Büyük mil let imizi ge

lecekte bu gibi âfetlerden korumak için, zaman zaman vatandaşlar ı in

san haklar ından mahrum bırakan bu müessesenin zihniyetini, temel in

den y ıkmak ve kanunları bütün vatandaşlara seyyanen tatbik edecek ye

ni bir z ihniyetle kurmak lâzımdır. Bir cümle ile ifade e tmek lâzım gel irse; 

idare c ihazımıza vatandaş ve insan haklarına saygı gösterecek yeni bir 

idari z ihniyet vermek mecburidir . Bu itibarla idare memur lar ımız ın yet iş

m e ve terbiyelerinde yeni esaslar araştırı lmalı ve yeni ist ikametler veri l

melidir. 

Muhte rem arkadaşlar ım, akıl ve hayale gelmez iftiralara, çeşitli tah

rik ve teşviklere rağmen ahlâk ve fazilet hatt ından ayr ı lmayan yurdun 

menfaat ini her şeyin üstünde tutmasını bilen, seçim mücadeles i sırasın

da ve b i lhassa iktidara geldikten sonra da bunlar ın en güzel örnekler ini 

veren Demokrat Parti devri sabık yaratmayacağını fiilen ispat e tmiş bu

lunmaktadır . Bununla beraber beş senelik siyasi mücade le hayat ında 

vatandaşlarda, Millî v icdanlarda kapanmaz yaralar açacak kadar kanun

suzluklar yapan, el lerindeki silâhlarla insan haklarını ç iğneyen ve emir

ler indeki masum memur lara bu istikamette direktif ve telkinlerde bu lu

nan kimseler i ve temsil ettikleri meşum zihniyeti unutmayacağ ız . Bu gi

bi mesul ler in adaletin pençesine tevdi edileceğini ümit e tmek hakkımız

dır. Aksakal l ı masum ihtiyarlardan saçı bitmedik yet imlere kadar çeki len 

acıları unutmaya ve zavallı milletimize hudutsuz kahir çekt iren k imsele

ri af fetmeye hakkımız yoktur. Biz affetsek bunları tarih af fetmeyecektir . 

Aziz arkadaşlar; Demokrat Parti iktidara geldikten sonra Türk vatan

daşları ist ikballerinden emin olmanın huzuruna kavuşmuşlard ır . Nabız

ları daha sağlam ve daha sıhhatli a tmaya başlamıştır . Emniyet ve rahat

lık bak ımından hariçte ve dâhilde görülen değişiklikleri müşahede et

mekle bahtiyarız. Türk Milletinin kahir ekseriyeti Menderes Hükümet in in 

ve temsil ettiği z ihniyetin arkasındadır. Kendisine inanıyoruz. Al lah na

mus lu ve doğruların yardımcısıdır. Yolları açık olsun. (Alkışlar). 
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YARDIMCI (Celâl - Ağrı ) - Efendim, şimdi muttal i o lduğum bir hâdise 
hakk ında usul noktasından bir iki kel ime söylemek üzere söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

YARDIMCI (Celâl - Ağrı ) - Arkadaşlar, söz hakkının tevzii mevzuunda 
İçtüzüğü karıştırdım, söz istemenin nerede başlayacağı hakk ında bir sa
rahat göremedim. Şu itibarla olsa olsa söz istemenin, Mecl is in açıldığı 
dak ikadan itibaren başlamış olması lâzımgeldiği kanaat indey im. 

Biraz evvel, Sayın Cebesoy 'dan sonra söz istedim. S ıram geçti, kaçın
cı o lduğumu anlamak için Başkanın önündeki yazıl ı l isteye bakmaya git
t im, bakt ım ki, daktilo ile yazı lmış bir liste var. Biz Ali Fuad Cebesoy ' la 
1 7 - 1 8 inci gelmekte idik. 

Bu l istenin ne zaman hazırlandığını, nasıl verildiğini ve niçin verildi
ğini an lamak ist iyorum. Saniyen eğer, liste vermek suretiyle söz sırasının 
tespit meselesi mevzuubahis ise, Başkan, celseyi açmadan evvel o liste
de, k imin ve hangi arkadaşın daha evvel sıra aldığını tespit imkânı güç
tür. Bu bir teşevvüşe meydan verir. Bu itibarla Yüksek Mecl iste arzu 
eden her arkadaşın Başkandan söz istemesini ve bunun y ine Yüksek 
Mecl ise bildiri lmesini, söz sırasının da buna göre tespitini r ica eder im. 

B A Ş K A N - Müsaade ederseniz bir fıkra vardır, arzedeyim. İçtüzüğün 
205 inci maddesinin üçüncü fıkrası, kâtiplerin, b ir leş imden önce söz is
teyenlerin isimlerini yazmalar ına dairdir. 

YARDIMCI (Celâl - Ağrı ) - Aynı zamanda on tane söz isteyen olursa 
hangis ini peşin yazacak? 

BAŞKAN - Abdürrahman Boyacıgil ler. 

YARDIMCI (Celâl - Devamla) - Teklif imin reye konmasın ı istedim. 

BAŞKAN - Reye konmaz. Tüzükteki hüküm reye konmaz . 

BOYACIG İLLER (Abdürrahman - Zonguldak) - Muhterem arkadaşlar , 
muhale fet partisi adına konuşan Sayın Faik A h m e d Barutçu 'nun, prog
ramımız ın tenkidine mütaall ik olan mütalâlarını objektif bir tetkikin 
mahsu lü olarak kabul edemiyoruz. Şu bak ımdan ki, üç mi lyon vatanda
şın oyuna sahip muhalefet partisi sıfatiyle, fikir ve prensiplerde muraka
be vazifemizi yapacağız deniyor. Bu üç milyon vatandaş seç imlerde Halk 
Part isine reyini vermiştir. Fakat hakiki mânasiy le bu üç mi lyon va tandaş 
bilerek, isteyerek bize muhalefette bulunmamışt ır . Vatandaş reylerinin 
müh im bir kısmı para ile sat ınal ınmış vatandaşlar ın reyleri, köy muhtar
ları tesir yapmak suretiyle temin edilmiştir. (Sağdan ayıp sesleri) 

B O R A N (Mehmet Kâmil - Mardin) - Başkanı , vazifesini y apmaya da
vet ederiz. 
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BOYACIGİLLER (Abdürrahman - Devamla) - Bu İtibarla bir muha le 

fet partisi, eski iktidarın kendisine verdiği imtiyazdan sıyrı lmalı hakikat i 

görmeye çalışmalıdır. Fikir ve prensip bak ımından parti programımız 

a leyhine serdedecekleri mütalâayı daima teşekkürle karşı layacağız. Yal

nız fikir ve prensipten bahseden bir partinin, umumiye t it ibariyle dema

goji yapmamas ı , Meclis kürsüsünden, partisine sempat i kazand ı rmak 

için konuşmamas ı lâzımdır. O parti, ki, milletin kendis ine vermiş o lduğu 

büyük dersten uyanmaya, yeni sistem ve yeni muhalefet usulünü ona 

göre tanzim etmeye mecburdur. Görüyoruz ki, muhalefet partisi mil let in 

hakiki mümessi l i olan Mecl is huzurunda muhalefet vazifesini y apmaya 

çal ış ırken eski it iyatlarından bir türlü ayrı lmak istemiyor. Bunun misa

lini şu cümle ile ifade ediyorlar : Demokrat Parti programında 14 Mayıs 

1950 seçimlerinin yeni bir devir açtığını ifade etmiştir. Bunu niçin inkâr 

ediyorlar, niçin kabul etmek istemiyorlar. Kendileri b i lhassa seç imden 

sonra, fikirlerini, prensiplerini müdafaa etmeye çal ışan muhale fet gaze

teleri bunun yeni bir devir o lduğunu ifade ettikleri halde C. H. Partisi adı

na konuşan Faik Ahmet Barutçu, bu yeni bir devir değildir, denmekle , 

b i lhassa kendilerinin bir taşını koydukları yeni demokras i rej imini inkâr 

etmiş o lmuyorlar mı? 14 Mayıs 1950, Demokrat Parti Hükümet in in prog

ramında hakikaten düşünülerek ve etrafiyle incelenerek yer a lmış bir 

cümle ile en iyi şekilde ifade edilmiştir. Cumhur iye t devri 1923 den baş

lıyor diyorlar. Bilhassa 1923 tarihli, Türk İnkılâp tarihinin yeni bir dev

ridir. Fakat bu devirde kurulan Cumhuriyet müesseses i t ekâmülünü ve 

hakiki manasıy la millet iradesiyle tecelli eden demokras i rejimini, Cum

huriyet idaresiyle bir leştirmek suretiyle ancak ve ancak 14 Mayıs 1950 

tarihinde Türk Milletine armağan etmiş bulunuyor. Bu bak ımdan 14 Ma

yıs 1950 tarihli yeni bir devri bütün mâna ve şümulü ile ifade eder. 

Bunun yeni bir devir olup olmadığını tetkik ve müta lâa e tmek gayet 

basittir. Alıştığımız tenkid, Cumhuriyet rejiminin 1923 tar ihindeki tesi

siyle değil, vatandaşlar fikirlerini ve mütalâalarını matbuat sütunlar ında, 

toplantı larda bugünkü şekilde vuzuhla ve korkusuzca ifade edemezlerd i . 

Ancak bugün, bütün memlekette mevcut olan siyasi partiler tam bir ser

bestl ik içinde, tam bir müsamaha içinde, kanunlar ın teminatı a l t ında ge

niş bir şekilde çal ışma imkânını bulmuşlardır. O halde bu devri yeni bir 

devir olarak kabul etmek için ortada kuvvetli deli l lerimiz vardır. 14 Ma

y ıs 1950 tarihinden evvel muhalefet vazifesini gören Demokrat Parti bü

tün mil letin bildiği üzere, derin bir baskı alt ında yaşıyor, vatandaşlar 

korkudan mâsun bir halde idamei hayat edemiyorlardı . Bir Devlet me

muru, bir Demokrat Partili ile konuştu diye memur iyet inden sürülüyor, 
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vatandaş ın işine nihayet veri l iyordu. Zonguldak havzas ından gelen bir 

va tandaş sıfatiyle arzediyorum ki, en münevver mühend is , teknisyen, 

ustabaşı lar Demokrat Partiye yazıldı diye primleri kesil iyor, mıntakalar ı 

değiştiri l iyor ve Demokrat Partiden istifa etmediği takdirde işine nihayet 

ver i l iyordu. Bugün, artık Halk Partisine mensup mühend is , işçi iş inden 

atı lmak, menfaat inden mahrum edi lmek gibi bir tehlike ile karşı karş ıya 

değildir. Bir devlet memuru bir Halk Partili ile konuştu diye en küçük bir 

endişe duymayacakt ı r . Çünkü yeni iktidar, yeni part inin iktidarı, bütün 

vatandaş lara dilediği insanlarla konuşmak hak ve salâhiyetini vermişt ir . 

Onun için bu devre, 14 Mayıs 1950 devresi yeni bir devirdir, yen i bir çı

ğır açmıştır . 

Muhte rem arkadaşlar, Faik Ahmed Barutçu arkadaşımız Hükümet 

programında sarih beyanlar ifade etmiyor diyorlar. 

Biz de Hükümet programını tetkik ettik, Part imizin ortaya atmış ol

duğu prensipler in, Demokrat Parti programında yer a lmış olan formülle

rin bu programda maddeleşmiş şekilde, vuzuhlu olarak ifade edi lmiş ol

duğunu gördük. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımız da pek güzel ifade buyurdular . 

Parti ikt idara yeni gelmiştir. Anayasa hükümler ine göre kısa bir zaman 

içinde bir program tanzim etmek ve Yüksek Mecl isinizin muvafakat in i 

a lan Hükümet imiz , eski Hükümet in bozuk idari, malî, iktisadi ve siyasi 

du rumunu kısa bir zaman içinde mütalâa edip müspet delil lerle huzuru

nuza ge lmesi ve müspet şekilde ifade edi lmiş bir programla huzurunuza 

ç ıkması hiç şüphe yok ki imkânsızdır . 

Buna rağmen programda maddeleşmiş olan hükümler Demokra t Par

ti Hükümet in in şimdi ciddiyetle ele aldığı bu mevzular ı çok iyi şeki lde iş

lediğini ortaya koymuştur. Yeni iktidara gelen bu partinin kendis inden 

önce ikt idarda bulunan partinin icraatını, hatalı hareketler ini tespitle işe 

baş laması gayet tabiîdir. Çünkü o iktidar ki memleket in malî s istemini, 

memleket in iktisadi düzenini, siyasi, içtimai durumunu altüst etmiş , or

tada bir istikrarsızl ık yaratmıştır . Nasıl olur da yeni ikt idara gelen Hükü

met bunlar ı tenkid etmez? Bunu Türk mil letine arzetmez? 

Sayın Faik Ahmet Barutçu burada Cumhur iye t Halk Part isinin mü

dafaasını yaptı . Hem de 30 senelik icraatının müdafaasını yapt ı . Bana 

kalsa çok yoruldu. Yanız dört senelik icraatın buradan müdafaas ın ı yap 

saydı biz y ine kendisine teşekkür ederdik. Çünkü memleket imizde parti 

hayatı ancak 1946 da başlar. Ondan evvelki bir devrin müdafaas ın ı yap

mak Sayın Faik Ahmed Barutçu'ya ve Halk Partisine taallûk etmez. Çün-
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kü o devir Atatürk devridir. O devri bir partiye ma le tmeye ne hukuken , 
ne de mant ıken imkân yoktur. Halk Partisi 1946 dan it ibaren baş lamış 
olan yeni devre göre mütalâas ına başlamalı ve ona göre tenkit ler ine veç
he vermel idir . Bu bak ımdan tenkitlerini yersiz bu luyorum. 

Faik A h m e d Barutçu muhalefet vazifesini ifa ederken bize yeni bir fi

kir get irmemiştir , yeni bir yol göstermemiştir . Münhas ı ran Halk Partisi

ni tahsin ile vakit geçirmiştir. Halk Partisi iktidarı ziraatte, t icarette, Dev

let idaresinde, ormancıl ıkta, hayvan ve çeşitli zirai mahsul ler i bab ında 

memleket i bugünkü duruma sokan ve perişan eden hali herhalde tahsin 

ile karş ı lanacak bir durum değildir. 

Demokrat parti ikt idarından görecektir ki, Halk Partisi onları istikrar

lı bir duruma sokacak zirai ve iktisadi durumu en kısa bir z amanda hiç 

o lmazsa ıslah edecektir. 

Diğer hususlarda benden sonra söz alan arkadaşlar bulunuyor , Malî 
sahaya ve bütçeye taallûk eden kısımlara cevap vermeyeceğ im. 

Yalnız şuna işaretle iktifa ediyorum ki, Demokrat Parti Hükümet i bu 

beyannames i ile şu hususlarda yenilikler getirmiştir. 

Demokra t Parti iktidarı ile siyasi sahada hürriyet rejimi kuru lmak yo
luna girmiştir. İktisadi hürriyet yolu açı lmaya başlanmışt ır . Bir memle 
ket yalnız kapitalist Devletçil iğin tatbikatı ile refah ve saadete kavuşa
maz. Hürr iyet ve istiklâl mil letimizin ruhunda yaşayan ve doğuştan ikti
sap edi lmiş olan büyük kuvvetlerdir. Biz milletçe ka lk ınmamız ı Demok
rat Parti programında yer almış olan esaslarla tahakkuk ettireceğiz. Bu 
bak ımdan Halk Partisi Devletçiliği ile mutabık değiliz. 

Demokrat Partinin Devletçilik görüşü Halk Partisinin Devletçi l ik gö
rüşü ile taban tabana zıttır. Çünkü Halk Partisi Devletçil iği yalnız bir ga
ye olarak ele almıştır. Demokrat Parti, Devletçiliği bir vasıta olarak almış
tır. Şöyle ki : 

1. Demokrat Parti Devletçiliği iktisat ve ticaret sahalar ında l iberal bir 

görüşe sahiptir. Özel teşebbüs ve sermaye sahipleri her z aman kendi le

rini mal î ve idari bir emniyet içinde bulacaklar ve ça l ışmalar ında memle 

kete hizmet edeceklerdir. 

Devlet imalâtçı faaliyetlerini ve âmme hizmetlerini zaruri o larak mü

talâa e tmekte ve bütün bu sahalarda prensip olarak vatandaşlar ın, özel 

teşebbüs ve sermayenin yapamadığ ı işleri eline a lmış bu lunmaktad ı r . 

Millî ve ecnebi sermaye çalışacak saha ve malî, idari ve iktisadi hürriyet

ler için çal ışacağına göre Demokrat Parti programı, esaslariyle bunu sağ

lamaktadır . Onlara kil it lenmiş olan iş ve çal ışma sahaları açı lmıştır. Sı-
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nai ve ticari rekabet ve serbest faaliyet sahası da bir memleket te kurula

cak sanayii ilerletir. Amerika, Fransa, İtalya, Belçika, İngiltere, Finlandi

ya bu sayede bugünkü yüksek seviyeye ulaşmışlardır. 

Arkadaşlar , bilirsiniz ki, Finlandiya bugün beş bin tonluk gemi yapa

cak tersanelere maliktir. Biz ki, tekne dahi yapamıyoruz . Amer ika 'n ın 

1840 tarihinde nüfusu 25 mi lyondu, memlekette sakin olan insanlar be

devi halde yaşıyorlardı, nasıl oluyor da bu kadar kısa bir müdde t iç inde 

en modern bir medeniyete sahip oluyorlar. Belçika, Fransa, İtalya nasıl 

o luyor da bu 100 sene içinde büyük bir tekâmül seyrine u laşmış oluyor

lar? İşte bütün bunların sebebi; oralarda siyasi ve iktisadi hürriyet in var 

o luşudur. Halk Partisi senelerce iktidarda ka lmanın tesiriyle vatandaşla

rın, b irçok müesseseler in bu sahalarda faaliyette bu lunmalar ına engel 

o lmuş, özel teşebbüsler aşırı bir devletçilik ile haleldar o lmuştur. İlim sa

hası bak ımından keza hürriyet rejiminin muhtaç o lduğu i l imin yarat ıc ı 

bir yol olacağını Demokrat Parti bugünkü programa almış ve buna geniş 

bir saha açmıştır . 

Zirai ve sınai istihsalin çokluğu, memleket in kalk ınması için şarttır. 

Bunu art ırmak zirai ve sınai istihsalin çoğalması yan ında serbest bir re

j ime tâbi o lmasiyle m ü m k ü n olur. 

Demokrat Parti işte bütün bunların sağlayıcı esasları derpiş etmiş ve 

programına almış bulunuyor. 

Devletçil ik 1925 - 1950 seneleri içinde fena tatbik edi lmiş o lmasaydı 

bugünkü iktisadi ve malî takatimiz bu kadar fena bir du ruma g irmezdi . 

B inaenaleyh faydasız münakaşa lara nihayet vermiş o lmak için biz sözle

rimizi burada kesiyoruz. Cumhur iye t Halk Partisi Devletçil iği ne kadar 

fena bir şekilde idare edildiğinin en güzel delili Max Torenburg 'un eseri

dir. Max Torenburg bu eserinde diyor ki; Cumhur iye t Halk Partisi iktida

rının tatbik etmekte olduğu Devletçil ik komünizme muhi t hazır lamıştır . 

Demokrat Partiyi bu sahada tenkid eden muhalefet in bu Devletçi l ik zih

niyeti karş ıs ında hayatı ucuzlatarak kominizmle mücadeley i kolaylaştır

mış bulunmaktadır . Bu vaziyet karşısında bize teşekkür etmeler i lâz ım

dır. Demokrat Parti programına girmiş olan bu esaslar dairesinde, mem

leketin refahını art ırmakla binnetice memlekette komünizmin önüne geç

miş olacak ve bu suretle de kanuni hükümlerden ayrı olarak bir de ikti

sat sahas ında nâzım rolü oynayacaktır . 

Muhte rem arkadaşlar, Faik Ahmed Barutçu arkadaşımız, Devlet iş

letmeleri üzer inde de durdular ve bu müesseseler in memleke te başarı l ı 

neticeler getirdiğini söylediler. Bir dakika için 1950 Bütçesinin 25 inci 
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maddes ine bakınız. Orada Devlet İktisadi Teşekkül ler inin kârı hanes in

de sıfır görülmektedir . Yani bunun tazammun ettiği m â n a Devlet İktisa

di Teşekkül ler inin, Halk Partisi Devletçiliği sistemi içinde da ima zarar la 

iş lemiş o lduğudur. Bu zararlar bugün milyarlara varan büyük bir rahne 

açmışt ır . Bunu muvaffafiyet olarak göstermek için, üzülerek söy lüyorum, 

insanın idrakten mahrum olması lâzımdır. Kendi havzamızda tatbik edi

len Devletçi l ikten de bir örnek vermek isterim. Ereğli Kömür İşletmeleri 

her sene 18 milyon lira zarar etmektedir. Bu, müessesen in rasyonel bir 

şeki lde işleti lemediğinin delilidir. Max Torenburg y ine bu mevzuda, ese

r inde birçok şeyler söylemiş, ocakların Etilerden ka lma şekilde işletildi

ğini ifade etmiş kömürler elle ve iptidai vasıtalarla çıkarılmıştır. Bu mü

essese memlekete faydalı olacak şekilde çalışacağı yerde murakabes i z ça

l ışı larak işin zararla kapat ı lmasına sebebiyet veri lmiştir. Müessesey i ida

re edenler işi ıslah yerine kendi mensuplar ı aras ında 30 - 40 bin l iraya 

mal o lan ziyafetler vermişlerdir. Bunların birçoğu aramızdadır . 

Muhte rem arkadaşlar, köy ve köy kalkınması dâvası Demokra t Parti 
Hükümet i programında yer almış bulunmaktadır . Birçok arkadaşlar bu 
mevzu üzerinde konuştular. Sayın Faik Ahmed Barutçu, tatbik ett iğimiz 
pol i t ika memlekete refah sağlamıştır diyor. Kendisi Karadeniz Bölgesin
den Milletvekili seçilmiştir. Memleket in zirai bak ımdan en kötü durum
da olan mıntakalar ı Doğu ve Karadeniz Bölgesi ziraatin en iptidai şekil
de iş gördüğü saha ve bölgelerdir. Doğu Anado lu köy lüsüne ve Karade
niz halkına, esefle söyleyeyim ki, 25 yıldır hiçbir zaman yard ım edi lme
miş ve kendi haline terkedi lmek suretiyle arpa, buğday ve darı ekmekten 
başka bir zirai mahsul ekimine alıştır ı lmamış ve ziraat sahas ında plânlı 
ve programl ı bir çal ışmaya tesadüf edilmemiştir. En çok ihmale uğrayan 
mevzu, ziraat sahası ve köy lümüz olmuştur. 

Bugün memleket in büyük bir ekseriyeti, umumiye t itibariyle, köyler

de yaşıyor. Köy lümüz perişandır, açtır dediğimiz zaman Halk Partisi bu

na inanmadı ve da ima reddetti. Açlık nerede var dedi. Demokrat Partiyi 

tutan ve ona rey veren, onu yürüten ekseriyet köylüdür arkadaşlar . İkti

darı Demokrat Partiye emanet eden yine köylü o lmuştur. Çünkü memle 

ketin bünyesini teşkil eden köylüdür. Demokrat Parti Hükümet i , progra

mında köy ve köy lünün kalkınmasını , tatbik edeceği programlar la tatbi

kat sahasına koyacak, onun refah ve saadetini temin edecektir . 

Buyurdular ki ormancı l ığ ımız, hayvancıl ığımız hakk ında esaslı fikir

ler ileri sürülmüyor. Kendilerinin bugüne kadar tatbik etmiş oldukları 

ormancı l ık siyaseti, başlarına iktidardan düşmek gibi bir akıbeti getir

miştir. Bu vaziyet, hiç o lmazsa % 1 5 - 2 0 nispet inde kendi ler ine rey kay-
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bettirmiştir. Çünkü Halk Partisi iktidarı ne orman dâvasını an lamış , ne 

köy dâvasını anlamış ve ne de bunlara hizmet etmek için fennî ve teknik 

imkânını elde edememişt ir . Orman işletmelerini bünyemize sokmuş ol

makla bir h izmet ettiğine kani olan Halk Partisi iktidarı bu kanal ile 

memlekete büyük zararlar ika etmiş, milyonlarca l iranın heba o lmas ına 

sebebiyet vermiştir . 

Buna mukabi l Demokrat Parti programında ormancı l ığa ayrı lan yer 

küçük o lmakla beraber bizler köyün içinden gelen, o rman mıntakalar ın-

dan gelen, dâvaya vâkıf, o rman dâvasının nasıl halledileceğini, mevcut 

olan s istemin bozuk o lduğunu ve bozuk olan bu halin nasıl islah edile

ceğini bilerek seçilmiş gelmiş bulunuyoruz. 

Hükümet karşısında ayrıca Demokrat Parti Milletvekil leri vardır, mu
halefeti, yalnız muhal i f parti mensuplar ı yapamayacakt ı r , murakabey i 
yalnız muhal i f parti mensuplar ı yapmayacaklardır ; onların karş ıs ında 
ayrıca Demokrat Parti Milletvekilleri vardır ve ayrıca da bizi ve Mecl isi 
murakabe edecek vatandaşlar ımız vardır. 

Bir p rog ramda kusur bulunabil ir . Recep Peker ve Hasan Saka Hükü
metler inin tanzim ettikleri programlar ında birçok maddeler yer a lmış ol
duğu halde bu maddeler in tatbik edi lemediğini gö rmüş bulunuyoruz . Bir 
p rogram mufassal olabilir, fakat tatbik kabiliyeti yoksa neye yarar? Hü
kümet programı ile kabili tatbik olan hususu ele a lmış ve iyi bir şekilde 
işlemiştir. 

Muhte rem arkadaşlar; iş ve çal ışma hayat ımıza gel ince : Grev mevzu
unu ele a lmış bulunuyoruz. Bu mevzu üzerinde bi lhassa maden havza
s ında çal ışmış, hizmet ederek gelmiş olan bizler bu dâva ile yak inen alâ
kalıyız. Demokrat Parti Türk işçisine hür sendikaları bir hak olarak tanı
yacaktır . Fakat onların, bu hakkın verilişini "Hiyanet" olarak tavsif e tme
lerine mukabi l , biz bunu iş ve çal ışma hayatının zaruri bir neticesi sayı
yoruz. Çünkü grev hakkı iş ve çal ışma hayatının zaruri bir icabıdır. Hür
riyet rejimi demek olan demokrasi rej imimizde, birçok sahalarda hürri
yet rej imini kabul edip de, onu çal ışma ve iş sahasında tanımazsak, biz
zat demokras iy i inkâr etmiş olmaz mıyız? Bir müessese zararl ı olabilir. 
Fakat o zararı bertaraf etmek mümkündür . Zaten biz grev hakkını ame
leye değil teşki lât lanmış sendikalara tanıyacağız. Grev hakkını kul lan
maya çal ışan bir sendika kendi bünyesine giren amelenin grev imkânla
r ına malik o lması için teşki lât lanmasını şart koşacağız. Halbuki C u m h u 
riyet Halk Partisi iktidarı memleket imizde hür sendikalar teşekkülüne ve 
bunlar ın hür bir şekilde çal ışmalarına dahi imkân vermemişt i r . İşte De
mokrat Parti iktidarının ilk tesis edeceği şey memleket imizde kuru lmuş 
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olan İktisadî Devlet Teşekküller i bünyes inde yer a lmış o lsun, d ış ında kal
mış bu lunsun bütün sendikalara hür bir mahiyet vermek ve onların ça
l ışmasını siyasi cereyanlardan azade bulundurmak prensibi olacaktır . 

İşçiye grev hakkı veri lmekle memleket zarar görür diye söyleniyor. 

Bu, bir mevzudur ki, kanunu huzurunuza geldiği zaman büyük ve 

geniş ö lçüde münakaşa edilebilecektir. Yalnız şunu ifade e tmekten çe

k inmeyeceğ im ki; Türk işçisi mill iyetperverdir, vatanperverdir . Biz im mü

şahedeler imiz onun en ağır tahrikler karşısında bile mil l iyetperver ve va

tanperverl ik duygular ından hiçbir zaman azade kalmadığ ını göstermişt ir . 

Grev hakkı memleket in menfaatlerine uygun o lmayan bir şeki lde kulla

nabi lecek ne bir sendika, ne de Türk işçisi tanımıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti programında diğer bâzı nokta

lara dokunuldu. Marshal Yardımı ile memlekette mucizeler yaratabi lece

ğine kani o lan Halk Partisi iktidarı memlekette teraküm edecek olan ser

mayey i hiç nazarı it ibara a lmadan bütçe açıklarını dahi Marshal Yard ımı 

ile kapa tma yo luna gitti. Birazcık Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet ler i , 

Demokra t Parti programından ve huzurunuza getiri len Hükümet progra

mından i lham alabilseydi ve bunu mütalâa edebi lseydi yapacağ ı tasar

ruflar bu memleket te birçok imkânlar ve birçok işler başarabi l irdi . Bir 

misal vermiş o lmak için söylüyorum. 1950 Bütçesinde İçişleri, Janda rma 

Genel Komutanl ığ ı , Emniyet U m u m Müdürlüğü Bütçesi neydi arkadaş

lar, bilir misiniz? 99 milyon lira. Zirai karaktere sahip olan Türkiye 'miz

de Ziraat Bütçesi ne idi arkadaşlar, biliyor musunuz? 43 mi lyon lira. 

Köylüye ve ziraata bu kadar önem vermeyen Halk Partisinin polis 
Devlet telâkkisine sahip olarak vatandaşlara it imat gös termemes i işte 
onları bugünkü durumuna düşürmüştür. Halbuki ayni Hükümet vatan
daşlar ına it imat etseydi, bu, İçişleri, Jandarma Genel Komutanl ığ ı ve 
Emniye t U m u m Müdür lüğü Bütçesinden büyük tasarruflar yapar , ora
dan art ıracağı paralarla hiç o lmazsa ziraati takviye yo luna gidebil irdi. 

Görüyorsunuz ki bizi tenkid eden dünkü iktidar, muhale fet vazifesi
ni de lâyikiyle yapmaktan mahrumdur . 

Demokrat Partiyi ilk gününde iyi o lmayan bir al ışkanlıkla tenkide ça

l ışan muhalefet partisi bize hakikaten çok kötü bir miras bırakarak ayrıl

mıştır. Teftiş ve murakabe teşkilâtının kötü, gayrikâfi oluşu suiistimalle

re yo l açtı. Senelerce Posta, Demiryolları, Devlet müessese ler imiz dahi sı

kı ve devamlı bir teftişe mâruz kalmadıkları için her çeşit sui ist imaller 

alıp yürümüştür . Demokrat Parti programında bu müesseseyi lâyikiyle iş

lettiği gün memleket imizde aşırı derecede bir suiistimal görülmeyecekt ir . 
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Muhterem arkadaşlar, biz iktidarı yeni aldık. Arzett iğ im gibi çok ça

l ışmaya mecburuz . 

Kıymetl i arkadaşlar ımın zamanını çok konuşmakla israf e tmek iste

miyorum. Kısaca üzerinde durduğum mevzular her halde Demokra t Par

tinin muvaffakiyet ine müessir olacak mahiyettedir. 

Yeni Hükümet i programı ile millet huzurunda muvaffak gö rdüğüm 

gün, mensubu o lduğum partinin muvaffakiyetine ben de iştirak e tmiş 

o lacağım. Ve murakabe vazifemi burada bir milletvekil i o larak Hüküme

tin karş ıs ında her zaman kuvvetle ifa edeceğim. 

B A Ş K A N - Osman Kapani. 

KAPANİ (Osman - İzmir) - Muhterem arkadaşlar; Hükümet beyanna

mes inde iktidarın hangi şartlar alt ında devral ındığını öğrenmiş bu lunu

yoruz. 

Çizi len hazin tablo karşıs ında derin bir teessür duymamak elden gel

miyor. Türk Milletinin ezici bir çoğunlukla iktidar değişikl iğine lüzum 

görmesin in sebep ve mânasını işte bu acı hakikatler in feryadında ara

mak lâzımdır. 

Ezcümle 1950 yılı Bütçesindeki 174 milyon liralık açığın taraflar ara
s ında mutabakata varmadan, 155 milyon lirasını Marshal Plânı yardı
mından kapamaya kalkmak, Tilkiyi av lamadan kürkünü satmakla ne 
farkı vardır?. . Eski iktidarın bu tedbirsizliği, yeni Hükümet in omuz lar ına 
büyük bir ağırlık yüklemektedir . Menderes Hükümet in in basiret i saye
sinde bu yükün hafifleyeceğini ümid ediyorum. 

Keza 2,5 milyara yaklaşan Devlet borçlarının alt ından ka lkmak mu

hakkak ki büyük bir gayrete ihtiyaç göstermektedir . Al lah Menderes Hü

kümet in in yardımcıs ı olsun. 

Vakt iy le tutulan yol o kadar yanlış ve hatalı idi ki, bugünkünden bir 

misli fazla borç bırakmadıklar ına yine şükretmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, derhal şurasını ilâve edeyim ki, Menderes Hü

kümet in in programının yapıcı kısmı üzüntüler imizi dağ ı tmaya kâfi gel

miş ve gönül ler imize su serpmiştir. 

Bi lhassa istihsal dâvasına verilen ehemmiyet istikbale huzur la bak

mamız ı temin ediyor. 

İkinci Dünya Harbinden zararla çıkan devlet lerden birisi de Fran

sa'dır. Fransa iktisadiyatını kalkındırmak ve harbden evvelki vaziyet ini 

elde e tmek için Monnet Plânını tatbik etmiş ve muvaffak o lmuştur . Bu 

plân gereğince Fransa evvelâ memleket in can damarlar ını teşkil eden sa-
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nayli yen iden korumak için berveçhi peşin harap olan endüstr is ini tamir 
e tmek suretiyle işe başlamıştır. Fransa daha ziyade sanayi memleket i ol
duğu için elbetteki bu şekilde hareket edecektir. 

Bize gel ince; harbe girmedik ama, iktisadi bak ımdan harbe giren dev
let lerden daha geri bir durumda kaldık. Biz ziraat memleket i o lmamız 
hasebiy le ilk önce Millî ekonomimiz in kaynağını teşkil eden istihsal me
selelerini öne a lmamız icabediyordu. Nitekim Menderes Hükümet i zirai 
ka lk ınmayı ön plâna almakla, Millî iktisadiyatımızı yükse l tecek ve ona 
mesut bir istikbalin kapılarını açacak sihirli anahtarı bu lmuş oluyor. 

İlk defa olarak binanın inşasına çatıdan değil, fakat temelden başla

yan bir Hükümet programiyle karşı karşıyayız. 

Nüfusumuzun ekseriyeti 43 486 adedini bulan köylerde yaşamakta 
dır. Kanaat imce , köy ekonomisini gel işt irmezsek Millî geliri ar t ı rmaya as
la imkân hâsıl olamaz. Milletçe refah ve saadete u laşmanın temel şartı, 
köy lünün hayat seviyesini yükse l tmek onun alınterinin mukabi l in i ver
mek ve idrâk ettiği mahsuller i değer fiyatiyle satt ırmakla mümkündür . 

Esefle söyleyeyim ki, geçen iktidar hükümetler i bu derdin çaresini bir 
türlü bulamamışlardır . 

Mahsul fiyatlarının yükselişi da ima mahsulün köy lünün el inden çı
kıp mutavass ı ta geçtikten sonra vâki o lmuş ve müstahsi l bundan fayda
lanmak imkânını bulamamışt ır . Menderes Hükümet in in vakt inde alaca
ğı tedbir ve isabetli kararlarla bundan sonra böyle bir vaziyete meydan 
vermeyeceğ ine katî kanaat im vardır. 

Esaslı bir döviz kaynağımız olan tütün meselesini hal letmek bundan 
evvelki Hükümet lere müyesser o lamamış ve tütün müstahsi l i her sene 
boynu bükük ve perişan durumuyla başbaşa bırakılmıştır. Yeni Hükü
met in bu yaraya gereken merhemi bulacağını ümit ed iyorum. Köy lüye 
ucuz faizli ve uzun vadeli kredi temin edil irken, kredi müessese ler in in 
dün olduğu gibi birer iktisadi baskı yuvası o lmaktan çıkarı lması bir za
ruret in ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlar, köy kalkınır ve zenginleşirse köylü arzuladığ ı 

refaha kavuşursa, bugünkü benzi solmuş bir millî ekonomi yer ine, yü 

zünden sıhhat akan iktisadi bir bünyeye sahip o lacağımıza şüple yoktur . 

Marshal Yard ım Plânının zirai inkişafımıza büyük bir hız verdiği tar

t ışma götürmez bir hakikattir. Fakat itiraf etmek lâzımgel irse bundan 

ancak mahdut bir kısım müstahsil lerimiz faydalanmışlardır. Küçük çift

çiye esaslı bir yard ım temin edilememiştir. Menderes Hükümet inden ri

cam, bu yard ımdan daha geniş mikyasta istifade imkânlar ı aramas ı ve 
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b i lhassa küçük çiftçinin hayvan, pulluk gibi zaruri ihtiyaçlarını temin et

mesidir. Bu hususta yalnız Marshal Plânına bel bağ lanmayarak Hükü

metin kendi membalar ın ı da harekete getirmesi icabetmektedir . 

Hükümet programında memnuniyet imi mucip olan bir husus da işçi 

dâvas ına veri len ehemmiyett ir . Fakat bu müh im mese lenin halli, kana

at imizce, her şeyden evvel asgari geçim seviyesinin tespit edi lmiş o lması

na bağlıdır. Menderes Hükümet inden, ilmî bir istatistik yapı larak iş ha

yat ının buna göre ayarlanacağı vaadini al ırsam bahtiyarl ık duyacağ ım. 

Ş imdiye kadar iş verenle işçi arasındaki münasebet ler i düzenleyen ve 

işçinin meslekî haklarını koruyan mevzuat çok noksandır . İşçinin istik

bali teminat alt ında o lmaktan çok uzaktır. Lokavt kanunen yasak oldu

ğu halde, bir kısım iş verenler mevcut kanunlar ın boş luklar ından sıza

rak bunu fiilen tatbik etmek imkânını bulmuşlardır . İstihsal unsuru ola

rak ça l ışmaya sermaye ile aynı hakkı tanımak, hattâ bunlardan daha za

yı f o lana el uzatmak modern Devlet telâkkisinin en tabiî bir icabıdır. 

İçt imai adalet ve tesanüt prensipler inden mü lhem olarak Menderes 

Hükümet in in iş hukukumuza bir çok yenil ikler get ireceğine şüphe etmi

yo rum. 

İhtiyarlık Sigortası Kanunundaki kadın işçilerimiz hakkındaki haksız 

hükümler in değiştiri lmesini ve ücretli hafta tatili ile senelik ist irahat 

hakkını tanıyacak kanun projelerinin Yüksek Meclise bir an evvel sunul

masın ı Menderes Hükümet inden rica ederim. 

Bu arada işçiye ucuz mesken temini hususunda yapı lacak teşebbüs

leri büyük bir iştiyakla bekl iyorum. 

Muhterem muhalif lerimiz grev hakkını kâh keskin bir kılıç, kâh yivi 

şeddi bozuk bir silâh olarak vası f landırmaktan hattâ bir irtica olarak tel-

lâkki e tmekten kendilerini alamamışlardır . 

Halbuki totaliter idareler müstesna bütün demokrat ik rej imlerde, 

grev hakkı , işçinin en tabiî bir müdafaa silâhı olarak tanınmış ve kanun

ların teminatı altına alınmıştır. Halk Partisi iktidarının işçiye grev hakkı

nı tan ımamas ı kanaat imce bir prensip meselesi değil, Türk işçisine olan 

it imatsızl ığının neticesidir. 

Menderes Hükümet in in demokrasi prensipler ine uygun hareket ede

rek sırf meslekî hakların savunulması için grev hürriyet ine bâzı şartlar 

a l t ında programında yer vermesi , demokrasi idealinin pürüzsüz olarak 

tahakkuk etmesini ne kadar samimî olarak arzuladığının bir i fadesidir. 
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Muhte rem arkadaşlar; 

Mimar güzel bir plân yapmış ve bizlere sunmuştur . Meftunluk duy
m a m a k imkânsızdır . Yakın bir zamanda eserini ikmal ederek bizi muh
teşem bir tablo seyir etmek bahtiyarl ığına kavuşturacağ ına emin im. 

Yeni Hükümet istihsal dâvası ve köy kalkınmasını tahakkuk ett irerek 
büyük şehirlerdeki binaların gösterişçi cazip refahı ile köyün sefil man
zarası arasındaki tezadı kaldırırsa o zaman birbir inden ayrı iki Türk iye 
yer ine aynı refah imkânlar ına sahip bir Türkiye 'nin mesut manzaras ın ı 
görmek nasip olacaktır. Adnan Menderes Hükümet ine it imat o yumu ve
r irken büyük bir huzur duymaktay ım. (Soldan alkışlar). 

D O Ğ A N (Avni - Yozgad) - "Muhterem arkadaşlar; Cumhur iye t Halk 
Partisi, Hükümet programı hakkındaki görüşünü bildirmiştir. Ben bu
nun dış ında sonradan hadis olan bir iki nokta üzer inde müta lâa beyan 
edeceğ im : 

Millet Partisi namına konuşan Sayın Osman Bölükbaşı , Hüküme t 
programında yer alan "bir devri sabık yaratmayacağız " cümlesini şu mâ
nada izah ettiler. Yani iktidara gelen Demokrat Parti Hükümet i , kendi
s inden evvelki Cumhur iye t Hükümetler inin yaptığı "kötülükleri , suçları 
bir süngerle si lmek mi istiyor?" dediler. Hükümet in programında kulla
nı lan bu cümlenin ihtiva ettiği şümul ve mânayı b i lmiyorum. Fakat bir 
Halk Partili olarak kötülüğü, namussuz luğu, suçu tervice asla müsama
halı o lmadığ ımız ı arzetmek isterim. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar). 

Eğer suç varsa, İktidar Partisinin bunu nizam içerisinde takip e tme
si borcu olduğu gibi, biz de yan ında takdirkârı o lmaktan başka bir şey 
yapmayacağ ız . (Sağdan bravo sesleri). 

İkinci nokta : Bir arkadaşımız çok mütekâmi l şekilde bir seç imden 
sonra mil letin hakikî mümessi l ler i olarak bu lunduğumuz bu Mecl is in 
mazis ini inkâr etti ve birinci Cumhurbaşkanı olarak Sayın Celâl Bayar ' ı 
tevsim etti. 

Arkadaşlar ; hiçbir şey kaya kovuğundan çıkmaz, devirler tekâmül le 
olur. Biz im inkılâbımızın çeşitli merhaleleri vardır. İstiklâl ile baş layan 
bu merhalede bütün vatandaş, kadın, erkek, köylü, sınıf farkı o lmaksı 
zın hepsinin bir şeref payı vardır. O bittikten sonra muhtel i f Mecl isler, bu 
memleket te millete maledildiğini hepimizin ifade ettiği büyük inkı lâplar 
yapmışt ı r . Eğer bütün bunlar yok ise ve siz meşru olan Mecl is in meşru 
bir kanunu ile intihap edi lmemişseniz bunun bir mânas ı ka lmaz. 

Bu itibarla varl ığımızın ve memleket kur tu luşunun h ikmet inde en 
büyük âmil olan, Büyük Atatürk 'ün inkâr edildiğini cami zaferle bilser-
mest söyleyebil ir 
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Fakat ben eminim ki, ş imdi Atatürk 'ün ikametgâhı olan Çankaya 'da 
bu lunan Üçüncü Cumhurbaşkanı da bu inkârdan ben im kadar ıstırap 
duymuş olacaktır. (Sağdan bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlar, üçüncü noktada, sözlerim şu noktaya münhas ı r ka
lacak. 

Ö lmeden yaşamak çok iyi bir şeydir. Biz uzun devre Hükümet yapmış 
insanlarız, işlerimiz var, tenkid edebilirsiniz. Sizinki ise henüz yeni baş
lıyor. 

Temenni eder im ki, eksiksiz iş göresiniz. Bu millet hesab ına büyük 
bir bahtiyarl ık olur. 

Ancak Cumhur iyet Halk Partisine veri len üç mi lyon reyin para ile ve
rildiğini ifade eden bir arkadaşımızı gördüm. Seçmenler in yüzde 40 ına 
tekabül eden ve kendi aziz milletinin bu evlâtlarını para ile reyini satan 
küçük insanlar olarak temsil etmesini insafla kabil i telif gö rmed im, ba-
rid bu ldum. Buna sizin de iştirak etmeyeceğinize emniyet im vardır. (Sağ
dan alkışlar)". 

TEKİN (Füruzan - İstanbul) - Muhterem arkadaşlar, iki gün önce 
Yüksek Huzurunuzda okunmuş olan Sayın Menderes Hükümet in in 
programı hakkında söyleyecek sözlerim vardı. Ancak bunları benden ev
vel konuşmuş olan kıymetli arkadaşlar ım ifade ettikleri için k ısmen söy
lemeyeceğ im. Buna mukabi l sayın muhalefet partisinin Muhte rem Ba
rutçu ifadesiyle söylediği bâzı sözleri notlarına ilâve etmek mecbur iyet in
de kaldım. 

Dikkati çeken ilk nokta şudur : Muhterem arkadaşlar ımı 14 Mayıs 
gününün milletin hakiki iradesini ilk defa olarak temsil ettiğini belirttik
leri bu seçime, muhalefet cevaben, bunun böyle o lmadığını iddia etmiş
tir, demişt ir ki, bu, millet iradesinin daha mütekâmi l bir usul ile tahak
kukudur . 

Arkadaşlar , daha mütekâmi l bir usul ile tahakkuku ise, ondan evvel
ki merhale ile bunu mukayese etmek icabeder. 1946 seçimleri ile 1950 
seçimleri arasındaki fark zanneder im ki ve mâkul tabiî bir seyir icabı de
ğildir. 1946 ile 1950 seçimleri mukayese edi lemez. Bundan dolayı bu, 
doğrudan doğruya milletin ilk defa vâki olan iradesinin tecellisidir. Bun
da bendeniz ısrar etmekte fayda buldum. 

İkinci nokta da şudur arkadaşlar; Sayın Menderes programının bida
yet inde olan tenkitleri daha doğrusu teşrihi, içinde bu lunduğumuz vazi
yet in izahını, muhalefet partisi aldı, şümullendirdi , i fadede bu lunmayan 
tazammunlara kadar götürdü. 1920 senesine kadar indi ve esasen ken
di l iğ inden bu ifadelerle gidi lemeyecek, ini lemeyecek bir devri hatırlattı . 
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Başka bir tâbirle ifade edeyim bunu Atatürk inkı lâplarına kadar götür
dü. Arkadaşlar , biz tenkidlerimizi hiçbir zaman Atatürk inkı lâplar ına tev
cih etmedik. Atatürk inkılâpları içinde biz de yaşadık. O inkı lâplara biz 
de iştirak ettik. Şunu bi lhassa tebarüz ett irmek isterim ki; bugün muha
lefette bu lunan Cumhur iyet Halk Partisi zaman zaman ve sık sık inhisar
cılık zihniyetini buraya kadar götürmektedir . Bu inhisarcı l ık z ihniyet in
den kendilerini kurtarmalarını canı gönülden arzu ederiz. Atatürk inkı
lâpları hiçbir partinin değil, Türk Milletinin inkılâplarıdır. (Alkışlar) Ve biz, 
b i lhassa Atatürk 'ün kaybo lma tehlikesiyle karşı karşıya bu lunan izinin 
kaybo lmamas ı için kuru lmuş olan ve o izde yürümekte bu lunan bir par
tiyiz. Atatürk inkılâplarını tahakkuk ettirmek için kuru lmuş bir partiyiz. 
Buna bi lhassa işaret etmeyi yer inde buluyorum. 

Devlet kapital izminden bahseden programla muhalefet partisi, Devlet 
kapital izminin, şahsi teşebbüsü inkâr eden bir s istem o lduğunu, fakat 
C. H. P. s istemlerinde şahsi teşebbüsü inkâr etmek olmadığını ifade bu
yurdular . 

Lâfzan, C. H. P. Hükümet ler i hiçbir zaman şahsi teşebbüsü inkâr et
memişlerdir . Ancak fiiliyat tamamen bunun tersi o lmuştur . Şahsi teşe-
büs , hiçbir zaman kendisini bir emniyet karşıs ında bulmamışt ı r . Bunu 
da itiraf e tmek lâzımdır. Bunu itiraf etmek lâzımdır, çünkü, bütün bun
ları unutmamak , bir hatayı seve, seve kabul e tmek ve bundan sonra da 
bunun devamına saik olacak bir zihniyetin içinde bulunmadık lar ın ı ifa
de bak ımından lâzımdır. 

Arkadaşlar , ş imdiye kadar serbest teşebbüsün da ima Devlet rekabe
tinin imtiyazı ile karşı karşıya bulunması bir hakikattir. Devlet rekabet i 
nin imtiyazlı o lduğu, memleket i gezmiş görmüş ve tetkik etmiş ve niha
yet raporunu vermiş olan bir Amer ika l ı mütahassıs ın i fadesinde de var
dır. Demektedir ki : Türkiye 'nin tealisi ve terakkisi her şeyden evvel Dev
letin serbest teşebbüs erbabına karşı keyfi ve indi karar lardan kaç ınma
sı ve serbest teşebbüs yanında ancak eşit haklar la rekabet etmesiy le 
mümkündür . İşte Sayın Menderes ' in programında biz bu havayı ve zih
niyeti gördüğümüz için memnunuz , mesuduz. Serbest teşebbüs erbabı
na artık saha açıktır, bir emniyet sahası vardır ve bu emniyet sahası için
de elbetteki neticeler feyizli olacaktır. 

Sayın muhalefet sözcüsü dış ticaret işlerine temas ederek, bunda vu
zuh bulunmadığ ın ı belirttiler. Efendim, dış ticaret iş ler imizde uzun boy
lu bir plân ve program sunmak imkânsızdır. Dış ticaret işlerimizin istik
rar bulacağını ifade etmek suretiyle Menderes programında herşeyi ifade 
etmiştir. Çünkü bugüne kadar dış ticaret işlerimizin aksaması , büyük öl
çüde, bu sahada istikrarın mevcut o lmamasmdandı r . 
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Arkadaşlar , şimdiye kadar dış ticaret işlerimiz üzer inde parti görüşle

rine, parti programları icaplarına göre değil, fakat değişen bakanlar ın dü

şünceler ine göre mütemadiyen değişiklikler yapılmıştır . Bu it ibarla dış ti

caret rej imimiz daima aksamaktadır . Bundan sonrası için dış ticaret re

j im inde etraflı olarak yapı lacak olan plân, bir bakanın yer ini diğer bir ba

kana b ı rakması neticesinde değişecek bir plân o lmayacakt ır ve müstekâr 

kalacaktır . Biz, bunu böyle ümit ediyoruz. 

Sayın muhalefet sözcüsünün sözleri aras ında gençl iğe taal lûk eden 

bir nokta vardır. Onda, Hükümet in programında, geçen sözleri, gençl iği 

rencide edecek sözler olarak tavsif e tmeye kadar varmışlardır . Biz kendi

lerine da ima bu yolda, millî ve mânevi faziletler yo lunda çal ışmalar ını 

tavsiye ederiz. Fakat bu onların bu haslet lerden m a h r u m olduklarını 

göstermez. Biz böyle birşey düşünmedik ve programda da böyle bir ifa

dede bu lunmadık . Gençlik her zaman Demokrat Parti ile beraber o lmuş

tur. Her zaman ona sempatis ini göstermiştir. Biz im di leğimiz, Demokra t 

Part inin yan ında bulunan diğer partilerin de en az Demokra t Parti kadar 

gençl ikten teveccüh ve sevgi görmeleridir. O itibarla, söylemediğ imiz , dü

şünmediğ imiz birtakım sözleri bize isnat etmek yo lunda fazla ısrar e tme

meler ini hal isane tavsiye eder im. Bu tavsiyemi iyi ça l ışmamız , gençl iğe 

karşı tam olarak vazifemizi yapmamız ve ona iyi olan duygular ımız ı izhar 

e tmemiz bak ımından lüzumlu telâkki ediyorum. 

Arkadaşlar ; arkadaşlarca temas edilen noktalardan birisi de üniver

site işleridir. Bugün üniversitemize destek olan l iselerimizde büyük nok

san olarak bel iren şudur: Liselerde yet işen gençlerimiz, gönül ister ki, 

kendi dil lerine, ana dillerine tam vukuf ve tasarruftan sonra, ona iyice ta

sarruf ett ikten sonra, bir hayat adamı olarak yet işeceğine göre, beynel

milel iş münasebet ler ine gir işeceklerine veyahut üniversiteye geçip y ine 

akademik kariyerlerini tamamlamak zorunda bulunduklar ına göre, bir 

ecnebi l isana da vakıf olmaları şarttır. Bugün bütün dünyada, beynelmi

lel l isanlardan birisine, kendi l isanına iyice tasarruf ettikten sonra, vâkı f 

o lmak bir zaruret halindedir arkadaşlar. Maalesef ş imdiye kadar gördü

ğümüz vaziyet, lise çal ışmalar ında bu yol da ima aksak bir halde yürü

müştür . Üniversiteye geçen gençler da ima bu noktada aksakl ık göster

mişlerdir. Akademik çal ışmalar dilenildiği kadar verimli ve neticel i ola

mamışt ır . Bu itibarla maari f faslına dikkat edi lmesini ve lâyık o lduğu 

ehemmiyet in veri lmesini hal isane tavsiye e tmek zaruretini duyuyorum. 

Arkadaşlar , muhalefet sözcüsü bir de verem âfetine temas ettiler ve 

dedi ler ki, yataklar ı artırdık ve daha da art ırmak yo luna g id iyorduk. 
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Muhterem arkadaşlar; verem âfetini önleyecek tedbir, takdir buyu
rursunuz ki yalnız yatakları art ırmak, hastanelerde fazla yatak temin et
mek değildir. Bundan sonraki hükümet lerden ümit ve temenni ed iyorum 
ki, bu mevzuu bu şekilde anlamayacaklardır . Esasen programda iktisa
di problemler le bunun yakın alâkası vardır. Verem âfetini ön lemek; açlı
ğı, yoksul luğu önlemekle kabildir. Yatak adedinin artır ı lması sadece ve 
sadece âfetin sürüp gitmesine, ileride daha hazin tecelliler get ireceğine 
inanmakt ır . 

Biz herşeyden evvel iktisadi problemin tam ve kâmil bir surette m e m 

leketin s ıhhat dâvasını hal ledecek şekle gireceğine inanıyoruz. 

Bir küçük nokta daha vardır ki, muhterem arkadaşlar, onu da arzet-

t ikten sonra yüksek huzurunuzdan çeki leceğim. 

Muhalefet sözcüsü muhterem arkadaşımız programda Beden Terbi

yesi işine temas edi lmediğine işaret buyurdular. 

Arkadaşlar , bu, maari f dâvasının içinde elbette kendi l iğ inden vardır . 

Fakat bundan evvelki hükümetler in bu yolda sarfettikleri gayretler ve bu 

yo lda vardıklar ı neticelerin bir ifadesi demek olan bir tasarının henüz 

Büyük Millet Meclisine gelmediğini söylemek ve bu tasarıyı övme yo luna 

gi tmek, bizce pek isabetli bir iddia değildir. 

Mesut bir netice olarak bugün Büyük Meclisin de, bu dâva uğrunda 
çal ışmış ve bu dâva uğruna çok emek vermiş, bu dâvanın ıstırabını duy
m u ş arkadaşlarınız vardır, zamanı gelince göreceksiniz, bu arkadaşlar ı 
nız bu mevzuu ele aldığı zaman; bu mevzuu konuştuklar ı zaman, ş imdi
ye kadar yapı lan şeylerin ne kadar kifayetsiz, hattâ ne kadar zararl ı şe
ki lde o lduğunu size ispat edeceklerdir. O itibarla p rogramda fazla t emas 
edi lmemişt ir , dedikten sonra bundan evvelki Hükümet in bu işi muvaffa
kiyetle yaptığını söylemek yanlıştır. Bunu tashih etmeler ini kendi ler in
den hal isane rica ederim. Buradaki arkadaşlarımız nasıl yapı lacağını 
kendi ler ine göstereceklerdir. 

Arkadaşlar , sözüme başlarken ifade ettiğim gibi birçok hususlar ı kıy

metl i arkadaşlar ımız açıklamış bulunuyor. Bundan sonra da konuşacak 

daha birçok arkadaşlar ımın bulunduğunu zanned iyorum. Bu it ibarla 

Yüksek Huzurunuzu daha fazla işgal etmeyeceğim, hepinizi hürmet le se

lâmlar ım. 

B A Ş K A N - Arkadaşlar; saat yirmiyi otuz beş geçiyor, daha muhte l i f 

part i lerden 23 arkadaş söz almış bulunmaktadır . Bunlar da konuştuk

tan sonra Hükümet cevap verecektir ve belki ondan sonra da görüşme

ler devam edecektir. 
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Bu bak ımdan Cuma günü saat 15 te devam etmek üzere bir leş ime 

son ver iyorum. 

B A Ş K A N - Hükümet Programı üzerinde konuşmalar devam edecektir. 

Söz isteyen Samet Ağaoğlu 'dur. 

A Ğ A O Ğ L U (Samet - Manisa ) - Muhterem arkadaşlar, Hükümet in 

Programını dikkatle dinledik. Arkas ından muhalefet sözcüsünü gene ay

nı dikkatle dinledik. Program hakkında görüşler imi aç ık lamadan evvel 

muhalefet in tenkidlerinin zayıf ve renksiz o lduğunu söy lemek mecbur i 

yet indey im. Neden zayıf? Neden renksiz?. Neden mütereddit t i r? . Bunun 

sebebi üzer inde düşündüm. Vardığ ım bell ibaşlı netice şu oldu arkadaş

lar : 

Dün aynı saflarda biz muhal i f vaziyetteydik. Fakat o z aman biz tap

taze, yepyeni , kuvvetli bir fikrin, demokrasi ve hürriyet fikrinin mümes 

sili o larak muhalefet safındaydık. Bugün bu fikir muzaffer o lmuştur , ik

t idara gelmiştir. 

Karş ımızdaki sayın muhalif ler o halde fikir olarak tek parti devrinin, 

şef s isteminin müdafii hal inde bulunuyorlar. Bu kadar y ıpranmış bir fik

rin müdafaas ı uğrunda yapı lacak tenkidler de elbetteki bu kadar renk

siz, bu kadar zayıf olabilirdi arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Bu noktayı böylece tebarüz ettirdikten sonra Hükümet Programının 

muhtevas ın ı teşkil eden iktisadi, malî, içtimai bütün meseleler i bir çer

çeve içine almış olan hukuki bir manzume içerisinde içtimai ve felsefi bir 

telâkki içerisinde mütalâa ettiğimi arzedeyim, arkadaşlar. 

Bu program mahiyeti itibariyle bize neyi ifade ediyor?. 

Yeni iktidar herşeyden evvel memleket in umumi manzaras ın ı tespit 
etmiştir. U m u m i manzarayı tespit ederken de en yüksek bir cesaret gös
termiştir. Bu umumi manzara nedir?. 

Yeni iktidar, millet ve devlet mesuliyetini ele alırken, idarenin tek par

ti s isteminin bütün kusurlarıyla malûl o lduğunu ispat etmiştir. Kapita

list, inhisarcı , kırtasiyeci bir devlet tipinin vücut bu lduğunu göstermiş

tir. Gösteriş ve alayişin bütçeden başlanarak en ufak devlet h izmet ler ine 

kadar nüfuz ettiğini anlatmıştır. 

Program devletimizin uzun yıllar zarf ında mâruz kaldığı bu kusurlar ı 

tespit ett ikten sonra yine aynı cesaretle, aynı hukuki ve felsefi görüş için

de bunlar ın tedavi çarelerini göstermiştir. 

Program bize diyor ki, yalnız kanunlar ımız ı değil, i t iyatlarımızı ve te

lâkkilerimizi de değiştireceğiz. 
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Anayasadan başlayarak bütün kanunlar ımızda, va tandaş ve insan, 
tekrar ediyorum, vatandaş ve insan haysiyet ve şerefine muhalif, hak ve 
hürr iyet ine muhalif, bütün kayıtları kaldıracağız. Program bir devri sa
bık yaratmayacağız , diyor. Bu, elbette ki, suçluları affedeceğiz demek de
ğildir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Fakat bu memlekette yeni bir siyasi ahlâk telâkkisi get irmek, komite-
cilik ve dedikodu devrine nihayet vermek, gayr imesul insanların perde 
arkas ından devlet idaresini el inde tutmak devrine nihayet ve rmek de
mektir . Bu, karşılıklı saygıya dayanan doğru, açık, fikir mücadeles i etra
f ında siyasi bir hayatın doğması demektir. Adnan Menderes Hükümet i 
nin programı, herşeyden evvel büyük bir inkılâp o lduğunu gösteren tari
hi bir vesikadır. Bu noktayı böylece tebarüz ettirdikten sonra y ine muha
lefetin tenkidlerine döneceğim. Daha evvel bir noktaya işaret e tmek mec
buriyet indeyiz . O nokta şudur : Adnan Menderes Hükümet in in progra
mında tenkidlerin acı olduğu bir hakikattir. Elbette acı olacaktır. Fakat 
tenkidler imiz hiçbir zaman şahıslara müteveccih değildir. Dün o lduğu gi
bi ş imdi de bu mücadeleyi şahıslar üzerinde toplamayacağız . Hiçbir za
man şahıslar üzerinde toplamak suretiyle mücade lemiz in azamet ve asa
letini küçültmeyeceğiz . (Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar ; Hükümet programının vasıfları nelerdir? Birinci vasfını 
sözüme başlarken arzett im. Derhal ilâve edeyim ki, bana göre muhale fet 
partisi sözcüsünün sözleri bir Hükümet programının tenkidi değildir. Ba
zı arkadaşlar buna bir müdafaaname dediler, bendenizce bu bir müdafa-
aname de değildir. Buna olsa olsa bir mazere tname ismini verebil ir iz. Ne
yin mazeret i? Dikkat ediniz ne diyorlar? Diyorlar ki; bize hiçbir iş yapma
dınız d iyorsunuz halbuki bakınız biz şu işleri yaptık. Fakat Adnan Men
deres Hükümet in in programında dünkü iktidara hiçbir şey yapmadın ı z 
denmemişt i r . Yalnız dünkü iktidara denmiştir ki; memleket in size açmış 
o lduğu imkânlar la katiyen mütenasip olmayacak kadar az iş gördünüz . 
(Bravo sesleri). Siz, memleket in size açmış olduğu imkânlar la hiçbir z aman 
telif edi lemeyecek kadar hatalı iş gördünüz. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar ; buna karşı muhalefet in sayın sözcüsü y ine mazeretna-

mes inde diyor ki; " İnsaf ediniz bir Millî Mücadele ve onu takiben birçok 

inkılâplar vücut buldu, arkasından da İkinci Cihan Harbine kadar Akde 

niz' in büyük bir devletinin tehdidi altında bulunduk. " Arkadaşlar ; Millî 

Mücade leden beri 30 senelik bir devir geçti, bu mazeret ler 30 senede ya

pı lan işlerin kifayetsizliği için kâfi değildir. 

Arkadaşlar ; muhalefet partisinin sayın sözcüsü tenkidlerine başlar

ken şöyle bir müta lâada da bulundular; diyorlar ki, Hükümet programı 
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bundan evvelki Millet Meclislerini bir tarafa bırakarak, siz 9 uncu Büyük 
Millet Meclisi azalarını hakiki milletvekili diye vasfetmektedir bu hatalı 
bir hukuki görüşün ifadesidir, diyorlar. 

Arkadaşlar ; tebarüz ett irmek lâzımdır ki Demokrat Parti hiçbir z aman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi me fhumu ve müesseses in i gayr imeşru ad
detmedi . Fakat, arkadaşlar, derhal itiraf etmek mecburiyet indeyiz ki, bu 
me fhumun içerisinde milletvekill iği vazifesini görmek üzere bundan evvel 
şu sıralara gelmiş olan insanların hiçbir zaman milletin reyi ile ge lmiş ol
duklar ı da iddia edi lemez. (Soldan alkışlar) Fakat bunu yalnız biz söylemi
yoruz, bizzat kendilerinin en yüksek ve en muhterem şahsiyetleri de dün 
şurada, burada 1946 yıl ına kadar biz gizli seçim, aleni tasnif nedir bi lmi
yorduk, yeni bir devreye başl ıyoruz diye söylemiyorlar mı idi? 

O halde bu ifade ile Menderes programının baş ındaki görüş ve ifade 

aras ında farkı nedir, arkadaşlar? 

Arkadaşlar ; sayın muhalefet sözcüsü yeni bir devir başlamışt ır , devir 
1923 te başlayan Cumhur iyet devridir diyor. Arkadaşlar , hakiki C u m h u 
riyet için mücade le eden bizlere karşı böyle hitap ed i lmemesi gerekirdi . 
Çünkü onlar da bizim kadar bilirler ki, Cumhur iye t ismi al t ında - Millet 
kürsüsünde açık konuşal ım - istibdatlar, korkunç istibdatlar kurulduğu
nu tarih yüzlerce misallerle göstermektedir . (Soldan alkışlar) Hepimiz itiraf 
e tmek mecburiyet indeyiz ki bizde de Cumhur iye t adı a l t ında tek şef, tek 
parti sistemi yani Cumhuriyet ten başka bir s istem fiilen cari o lmuştur . 
O halde yeni bir devir başlamıştır ve hepimizin olan yeni bir devir başla
mıştır. Bu, yalnız Demokrat Partinin, şu veya bu partinin değil; bütün 
parti lerin devridir. Bütün memleket için yepyeni bir devir başlamışt ır , 
Cumhur iye t devri başlamıştır. Bu, inkâr edilebilir mi? 

Bir noktaya daha işaret edeceğim. Niçin sayın muhalefet sözcüsü 

1946 seçimler inden bahis ettiler? Bu seçimlerin, Türk Mil let inin vicda

nında, d imağ ında ne kadar hazin hâtıralarla, ne kadar si l inmez acı hâtı

ralarla yazıl ı o lduğunu bi lmiyorlar mı? Kendi ler inden rica ed iyorum, şu 

mukaddes çatı alt ında bu acı hâtıraları hatır latmasınlar. Biz bu acı hâ

tıraları ensal i âtiyeye demokrasi ve hürriyet mücadeles in in mebde i ola

rak göstermek için daima muhafaza edeceğiz. Fakat aynı z amanda da bu 

hâtıraları yaratan zihniyetin bir daha hort lamasına meydan vermeyece 

ğiz. (Alkışlar) 

Geçmişi inkâr ediyorsunuz diyorlar. Kim inkâr ediyor? O geçmiş ki, 

bütün inkılâplariyle Türk Milletinindir. Adnan Menderes , p rogramında 

sarahaten biz inkılâpları mahfuz tutacağız diyor. Bu ifade geçmiş in hiç

bir z aman inkârı demek değildir. 
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Biz bütün Cumhur iyet devrini müdafaa edeceğiz, diyorlar. A rkadaş 

lar, Cumhuriyetç i lere karşı Cumhur iyet devri müdafaa edi lemez. Sayın 

sözcünün bu sözlerini bir sürçü l isandan ibaret added iyorum. 

Birkaç noktaya daha temas edeceğim; iç ticaret polit ikası tespit edil

memişt ir , buyurdular . Program meydandadır . Program sarahaten diyor 

ki; fertlerin serbest çal ışmasına beyhude engel olan bütün kayıtlar kaldı

rı lacaktır, inhisarlar asgariye indirilecek bir kısım lüzumsuz Devlet işlet

meler i hususi teşebbüslere devredilecektir. 

İşte ne yaptığını bi len ve vatandaş hak ve hürriyet ler ine, mülkiyet ve 

serbest ça l ışma esasına riayet etmek isteyen bir Hükümet in iç ticaret po

lit ikası bundan başkası olamaz. 

Bunun dış ında bir iç ticaret politikası, tahditler, fiyat tespitleri tevzi 

sistemleri politikasıdır. Biz ona nihayet vermek istiyoruz. (Soldan bravo 

sesleri). 

Muhalefet in sayın sözcüsü daha ileri gidiyor, diyor ki, devletçi l iğ imizi 

devlet kapital izmi ile i tham ediyorsunuz, halbuki devlet kapital izmi hu

susi teşebbüsleri inkâr etmek demektir. Aflarına mağruren izah edece

ğ im, ne Devlet kapital izmi kendilerinin tarif ettikleri, ne de devletçil ik 

kendi ler inin tasavvur ettikleri gibidir. Devlet kapital izmi, devletin vatan

daşlar la ticaret sahasında rakip hale gelmesi ticari kâr gayesi gütmes i 

demekt ir . Halk Partisi Hükümetler i zamanında devlet ticarette, ticari sa

hada vatandaşlar la rekabet haline gelmiş, yani devlet kapita l izminin en 

tipik misal ini vermiştir. 

Devletçi l iğe gelince : Devletçil ik; - bir nebze nazar iyeye g i rmeme mü
saade ediniz - bütün istihsal vasıtalarını ve mülkiyet haklarını , fertlere 
ancak en büyük kuvvet addettiği, Devletin bir memuru sayarak vermek
tedir. Bunun en güzel ve tipik misalini faşist İtalya göstermişt ir . 

Soruyorum arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisinin devletçil iği bu 
mudur? Eğer bu ise diyeceğimiz yoktur arkadaşlar. 

Programda iktisadi işlerin bir p lâna bağlanmadığ ı söyleniyor. Bu plân 

me fhumu garip bir mefhumdur. Plândan eğer b ir takım fabrikaları gelişi 

güzel yanyana dizerek, milletin takatini, maliyetleri hesap lamadan, esas

lı mahreç lere dayanmadan, meydana get irmek ise, y ine eğer p lândan 

maksa t 1 0 - 2 0 sene müddet le hükümet mesuliyet ini ve Büyük Millet 

Mecl is i murakabes in i kaldıracak, yok edecek taahhütlere g irmek ise böy

le bir plân me fhumu bizden çok uzaktır. Bu ne Anayasamızda ne de par

ti te lâkkimizle ve ne de memleket in umumi masraflariyle kabil i teliftir. 

Fakat buna mukabi l arkadaşlar, plândan maksat memleket in iktisadî 
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kalk ınmasını muayyen bir ist ikamete götürmek için haz ı r lanmaksa bu 

mânada plân, Menderes Kabinesi programının 8 inci sayfasında saraha

ten ifade edilmiştir. Programı tetkik için iki günlük bir müdde t veri ldiği 

halde gözden kaçırmışlar ve zühul etmişlerdir. 

Arkadaşlar , grev meselesi, en çok hayretimizi mucip olan nokta lardan 
biri de budur. Diyorlar ki : Demokrat Parti Hükümet i grev meseles i üze
r inde kaçamakl ı konuşmaktadır . Demokrat Partinin Türk işçisine bu en 
tabiî hakkını vermek isterken bu hakkın fenalığından şiddetli bir l isanla 
bahsedenler , aradan zaman geçtikten sonra, seçim propagandas ı için, 
bunu biz de i lerde düşüneceğiz diyenlerin Hükümet programında grev 
hakkında açık fikirler karşıs ında kaçamakl ı konuşuyorsunuz demeler i , 
garip bir konuşma sayılabilir. (Soldan bravo sesleri). 

Bir kaçamak varsa o da ancak kendilerindedir. 

Hükümet , programında, memleket in huzur ve sükûnunu bozmadan 

hiçbir siyasi gayeye alet o lmayacak şekilde, Türk işçisinin grev hakkını 

yer ine get irmeyi taahhüt etmiş bulunuyor ve behemaha l getireceğiz arka

daşlar. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar , iki noktaya daha il işeceğim. 

Programda maari f hakkında yazı lmış olan sözleri göstererek, gençliği 
a leyhimize tahrik eder mahiyette, 30 yı ldan beri mânev i k ıymet lerden 
ma hru m nesiller yetiştirildiği iddia olunuyor diye feryat ediyorlar. Men
deres programında böyle bir iddia yoktur. Fakat şunu iddiaya da hepimi
zin hakkı vardır : Gençlik mânevi ve fikrî rehberlerden m a h r u m bırakıl
mıştır. Bu memleket gençliği bütün bu mahrumiye te rağmen âsil kalbin
de yaktığı ateşli cevheri yüksek bir milliyetçilik aşkiyle, en ileri bir insa
niyet ve hürriyet aşkiyle kendi kendine üfliyerek parlatmıştır . (Alkışlar). 

Arkadaşlar , Halk Partisi Sözcüsünün çok uzun tenkidler inde, maze-
re tnames inde üzerinde durmak istediğim noktalar bunlardan ibarettir. 

Bir başka muhal i f partinin sözcüsü burada zahiren dünkü iktidara, 

hakikatta bugünkü iktidara müteveccih hücumlarda bu lundu ve iki yıl

dan beri mütemadiyen memleket in her tarafında söylediklerini bir kere 

de huzurunuzda tekrarladı. Türk Milleti bu sözleri duya duya 1950 se

ç imler inde hükmünü verdi. Bu hüküm şudur : 487 mil letveki l inden mü

rekkep Yüksek Meclisinize ve Millet Part isinden bir tek mil letvekil i gire

bilmiştir. Bu kadar büyük ve yıkıcı cevap karşısında, ben im söyleyecek 

bir sözüm yoktur. (Alkışlar). 

B A Ş K A N - Halide Edip Adıvar. 

(Alkışlar arasında kürsüye geldi). 
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ADI V A R (Halide Edip - İzmir) - Muhterem Milletvekilleri, Demokra t 

Parti Programı bu kürsüden, tasvip yoluyla veyahut tenkid yoluyla, saat

lerce nazarı dikkate alındı. Bugün bu mevzuu üzer inde söy lenecek pek 

az şey kalmıştır. Mamaf ih bâzı noktalara az temas edi lmiş ve bir iki nok

taya da hiç temas edi lmemiş olduğu için müsaadeniz le bunlar ın üstün

de biraz duracağ ım : 

Evvelâ, dünyada yavaş yavaş zihniyeti çoktan gelmiş geçmişt ir ; fakat 
buna mukabi l çabuk çabuk zihniyetinin, mübalâğa edildiği takdirde ne 
kadar kötü neticeler verdiği dünyaca malûm olagelmektedir . İşte bundan 
dolayıdır ki, İktidar Partisinin ilk Hükümet ine, ihtisasa müsteni t isabet
li icraata geçmesi için kâfi derecede zaman ve fırsat vermek mecbur iye 
tindeyiz. Her iş, aziz arkadaşlar, hayat sahasında hata ve sevapla o lgun
laşır. En ideal programın söz sahasında sırf parlak ve mant ık i o lması o 
programın muvaffakiyetini mutlak temin etmez. Çünkü, hayat realitesi 
da ima mant ık usullerini takip etmiş değildir. Hükümet , p rogramında ya
pacağı işlerin ana hatlarını çizmiştir. Bâzı yerlerde ve umumiyet l e ecne
bi matbuat ı , bu hataların Halk Part is ininkinden pek başka olmadığ ını , 
hattâ aynı o lduğunu iddia etmiştir. Bu yazılmıştır ve bu, bir dereceye ka
dar doğrudur, bâzı sahalarda da doğru olması tabiîdir. Çünkü mil let iç 
ve mil let lerarası bugünkü dünya nizamının evvelâ baş mesele olarak ik
tisadi tarafını ele alacak olursak görürüz ki, medeni dünyada az çok fark
larla aynı ist ikamete doğru yürünmektedir . Yani 19 uncu asrın mut lak 
surette liberal iktisadının bugünkü ve yarınki şartlar alt ında devam et
mes i az çok zaruridir. O kadar ki, liberal iktisadın ana kaynağı oları ve li
beral iktisadın felsefesini yapmış olan İngiliz Liberal Partisi, umumi sıh
hati ve asgari refah ve emniyeti temin için 19 uncu asırdan pek çok uzak
laşmıştır . Daha ileri g idiyorum : Bu Liberal partisinin ve dünya l iberal le
rinin aras ında en ön safta bulunan Beveriç 'de, milletin her ferdinin, ana 
karn ından mezara kadar bu sahada emniyet alt ına a l ınmasına matu f 
dünya çapında meşhur bir plânı ortaya atmıştır. Emin im ki, hepiniz bu 
plânı benden daha çok iyi bilirsiniz. 

Gene bu sahada çok titiz olan Amerikal ı ları ele a lacak olursak, Ruz-

velt ' in vaktiyle (New - Deal) yeni tevzi ismi alt ında ortaya attığı icraat, bu

gün T ruman tarafından dahi kaldır ı lmamış ve kaldır ı lmak imkânı da bu

lunmamışt ı r . 

Aziz arkadaşlar; bunu söylerken bunu taklit edel im demek istemedi

ğ ime emin olabilirsiniz. Yalnız şu nokta üzerinde durmak isterim ki, bun

lar hepimiz in korktuğu ve dünyanın tehlike telâkki ettiği komün i zmin 

önüne geçmekte başrolü oynamışlardır. 
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Sonra İktidar Partisinin neden topyekûn Devletçil iği veya neden top-

yekûn l iberalizmi ifade etmiyor diye tenkid edildiğini muhtel i f zamanlar 

işittim ve okudum. Bu noktaya cevap vermek isterim. Esasen biz de za

yıf olan şahsi teşebbüsü felce uğratacak her nevi Devletçi l ikten kaç ınmak 

mecburiyet indeyiz . Bunu göz önünde tutmak şartiyle â m m e menfaat ve 

refahı için hangi mahdut sahalarda Devletçil iğin tatbiki lâz ım geldiğini 

ciddiyetle tetkik etmek mecburiyet indeyiz . İşte bunu tetkik ve tecrübe 

edebi lmek için iktidar partisinin Hükümet ine uzun müdde t fırsat ve 

mühle t vermek mecburiyet indeyiz. 

Daha evvel konuşan arkadaşımızın, çok şükür, işaret ettiği bir nok
taya ge l iyorum. Hükümet beyannamesin in bir yer inde deniyor ki, m e m 
lekette istikrarı teyit ve vatandaşlar hakkını teminat alt ına a lmak bakı
mından, idare cihazımızın iktidar değişmesinin tesir lerinden m a s u n ve 
yalnız kanunun emrinde ve milletin hizmet inde olması lâzımdır. 

Aziz arkadaşlar, böyle bir va'di biz kırk yıldır beklemekteyiz . Bu nok

tada başka hiçbir şey o lmasa dahi, bilsin ki, iktidar partisinin arkas ında 

bütün bir millet fertleri yürüyecektir. Çünkü, iktidar, hattâ herhangi bir 

kabine değişmesinden müteessir olmayacak bir Hükümet mekanizması 

na sahip o lmazsak memlekette ileri ve istikrarlı demokrasi rej iminin tesi

sine imkân hâsıl olmayacaktır. Bunun için, bambaşka bir z ihniyete daya

nan bir usul ve teşkilât ile memur yetiştirme çığrının açı lacağına eminiz. 

İşte böyle bir zihniyetin Hükümet beyannames inde ifadesi b iz im için 
Garp demokrasis in in ilk büyük temel taşını teşkil etmektedir . (Alkışlar). 

Ancak, bu taş üstünden lâyık olduğu kudret le Hükümet beyanname
si yükselebi l i rse, o zaman aziz arkadaşlar, her Türk ferdi "İşte bu ben im 
Hükümet imdi r ! " diyecektir. (Alkışlar). 

Kırk sene değil, demin dediğim gibi, belki 600 senedir bunu millet 

beklemişt ir (Alkışlar). Ve bundan dolayıdır ki, da ima biz im mil let imiz ka

palı bir kapı görmüştür, milletle Hükümet arasında da ima bir ayrıl ık ol

muştur . Bu ayrılığı kaldırmaya bir çare; her ferdin "işte bu ben im Hükü

met imdir " diyebilmesi ile m ü m k ü n olacaktır. 

Programının diğer bir yer inde "kanunlar ımızda, it iyatlarımızda, telâk

ki ler imizde tek parti devr inden artakalan ne varsa tamamen tasfiye ede

ceğiz" denil iyor. 

Ben bunu, tek parti devr inden değil, tek parti z ihniyet inden geri kal

mış ne varsa tasfiye edeceğiz diye görmek isterdim. 

Beyannamedek i bu cümleyi maari f için söyleyeceğim şu birkaç cüm
lenin arasına sokmak isterim. 
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Hükümet in programında maari f k ısmında mânev i ve ahlâkî k ıymet le

re büyük yer verileceği kaydedi ldikten sonra, geçen Hükümet in maar i f 

s istemi; daha doğrusu sistemsizliği ve plansızlığı üzer inde biraz durul

muştur . Ben buna iştirak etmiyorum arkadaşlar. Çünkü 30 yıldır süre

gelen Cumhur iye t devrinde maari f sistemi de vardı. 

Maarife ne kadar ehemmiyet verdiklerini an lamak için, maari f in Mil

lî müda faadan sonra bütçemizde yer aldığını b i lmek kifayet eder. Gerçi 

z aman zaman bazan yeni bakanlar icraat için sağa veyahut sola temayül 

e tmiş olabilirler. Maari f idaresi tedris unsuru ile da ima damataş ı gibi oy

nanmış olabilir. Fakat bunların hiçbirisi esas plânı bozmad ı ve bu genç 

bakanlar , esas sisteme derhal kendi tâbirlerince, " ivedi l ikle" dönmüşler 

dir. 

Bu sistemin esas ve gayesi hakkında burada, sabrınızdan, nezaket i 

n izden istifade ederek, kısaca bahsetmek ist iyorum. Bunun esasları ne 

idi : En çok adam okutmak; garp maarif inin teknik ve ilim müessesat ı -

nın b ina levazımını; hem de iht iyacımızdan çok fazlasiyle, bunlar ı başa

rabi leceğimiz tedris unsurlarının kifayetsizliğine bakmadan , tesis et

mek. . İşte esas bu idi.. 

Gayes ine gelince, o da; sadece totaliter zihniyetle (A) dan (Z) ye kadar 

çocuklar ımız ve gençlerimizin zihnine hükmetmekt i . Bunun ne suretle 

yapı ldığı ve ne netice verdiği mevzuu üzerinde durmak, sabrınızı suiisti

mal demek olacaktır. Bu meyanda gençleri av lamak için totaliter rej imle

rin usulleri çok itina ve ustalıkla tatbik edilmiştir. Bu sistemli tahsil ve 

terbiye devri yı l lardan beri devam edegelmektedir. Bazan, kuvvetl i bir 

parçası o lduğumuz Garp medeniyet i milletin vakur ve insani ananes ine 

hiç uymayan tek tük tezahürler de oldu, fakat totaliter z ihniyet in öncü

leri o lması için yapı lan gençlik avcılığı, tek parti, tek şef ve tek her şey te

ranesi ile yapı lan büyük geçitlere rağmen, gençlik zamanla içten gelen bir 

ist idatla olgunlaştı ve ilerledi. Ben inanmak istiyor ve inanıyorum ki, az 

ist isna gençler biz yaşl ı lardan çok fazla bu işin nereye varacağını kavra

mış bulunmaktadır lar . Al lah bütün bu gençlerimizi mil let imize bağlas ın 

ve bağış lasın diye dua etmek isterim. 

Çok aziz milletvekilleri; maari f sistemimizi bugünkü z ihniyet bakı

mından A dan Z ye kadar değişt irmek zamanı gelmiştir ve çalmıştır. (Sol

dan, bravo sesleri, alkışlar). 

Mânev i kıymetlere yer veren bir sistem kurmak biz im için hayati bir 

zarurett ir . Bu, uzun vadeli ve uzun tetkika muhtaç bir iştir. Bunu İkti

dar Partisinin nasıl yapacağını bi lmiyoruz. Yalnız intizar edeceğiz. Bil iyo-
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ruz ki, bugünkü İktidar Partisinin maari f veki l inin omuzlar ı üzer inde her 

hangi veki lden daha fazla ağır ve hattâ korkunç bir mesul iyet vardır. He

pimiz kendis ine büyük muvaffakiyetler dileriz. 

Bil iyoruz ki, her hangi en ileri memlekette dahi sırf şu kadar yazar ın, 

hattâ f ikirlerinde hür o lmayan âlimlerin çokluğu, ilmî rütbe taşıyanlar ın 

kalabal ığı bu ana esası bize temin edemez. Bunlar, meden i ve yüksek bir 

demokras i kurmak, bi lhassa öyle bir demokras in in müdaf i i o lmak için 

kifayet etmez. Bunu hepimize son on beş yıl ın tarihî faciaları, o lduğu gi

bi, bütün çıplaklığı ile göstermiştir. 

Buraya kadar Hükümet programında sarih veya gayrisarih, istikbal 

için ümit hattâ ferahlık bile verecek imalardan başka bir şeye tesadüf et

med im. Fakat programın sonlarında, ş imdiye dikkati ç ekmemiş bir fıkra 

vardır ki; bunun üstünde durmayı bir v icdan borcu added iyorum. Bu da, 

aşırı cereyanlar ın tehl ikesinden bahsederken, mizah ve tenkid kisvesi al

t ında yapı labi lecek neşriyata karşı yapı lan ve zorla hareket edilebileceği

ni m ü p h e m bir surette ifade eden bir kaç satırdır. (Bölükbaşı tarafından al
kışlar). Bunlar âciz kanaat imce, v icdan ve söz hürriyeti için bize bir teh

like işaretidir. Gerçi irticaın kutsiyetine hürmet eden veya onun kisvesi 

a l t ında cebir kul lananlar yok değildir. Hattâ bunu siyasi bir manevra gi

bi ku l lanmak isteyenler de olabilir. Bütün bunlara rağmen, bü tün bu en

dişeleri Türk seçmenleri 14 Mayıs intihabiyle t amamen ortadan kaldır

mış bulunuyor . (Soldan alkışlar). Y ine totaliter z ihniyet in sağ veya sol ide

olojilerin maskes i arkasında ve hattâ bazan iki taraf el ele vererek, siya

seti ele a lmak isteyenler o lduğuna da inanabiliriz. Eğer bunlar aras ında 

ecnebi ajanlara, ecnebi devletlere vasıta olanlar varsa, bu t amamen Ad

l iyenin sahasına girdiği için, burada bunlardan bahsetmeyi lüzumlu gör

müyorum. Fakat diğerlerine, yani gerek yanl ış dahi olsa kanaat in hal in

de buna inanmış olanlara, gerek birtakım polit ika kastiyle şu veya bu 

ideoloj iden bahsedenlere gel ince; onlara, zorla ve cebirle karşı ge lmeye, 

galebeye çalıştığımız zaman tehlikeli bir zihniyeti başka bir is im alt ında 

tekrar yaşatmış ve ihya etmiş oluruz. Bilirsiniz ki, aziz arkadaşlar ; b izde 

Mehmet Âk i f i n şiirlerini benimseyenlere mürteci , Tevfik Fikret' i büyük 

şair telâkki edenlere komünist damgası vurulur. Bilirsiniz ki, Mehme t 

Emin ' in : "Ben bir Türk 'üm, dinim cinsim uludur" mısraını tekrar eden

lere de bazan hem mürteci hem de ırkçı lâkabı verildiği vâkıdır . Böyle bir 

devirde programın yukarda zikrett iğim satırlarının, fikir hürriyet i için bir 

tehlike teşkil etmesi imkânı vardır. Bunun üzer ine dikkatinizi çeker im. 

Bi lhassa bugün halkın verdiği reyler ne irticaa, ne ağız kalabal ığ ına, ne 

de müfrit ideoloji esnafl ığına iltifat göstermedi. Beyannamedek i yanl ış 
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tefsire yol açabilecek bu birkaç satır bence lüzumsuzdur . Mürteci , ırkçı, 
komünist . . . Bunlar ın birini ötekine tercih edemezsiniz . Bunlar yalnız 
Türk Milleti için değil, bütün medeni dünyanın düşmanlar ı ve mikropla
rıdır ve bu mikroplara karşı tek aşı demokrasiyi h imaye etmektir . Bu hi
maye bugün bütün medeni dünyanın takdirle andığı Türk Mil let inin sü
kûn içerisindeki demokrat ik hamlesiyle kendi l iğ inden doğmuştur . A m e 
rika Senatosunda, Full Bright'a, Türk Milletinin Amer ikan Mil let ine ör
nek olabi leceğini söyletmiştir. Bu olgun bir Türk Millî varl ığını i fade et
mektedir . (Alkışlar). 

İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, en son olarak muhte rem heyet ini
ze, aziz ve kıymetl i mil letimizin tarihte dönüm noktası o lacak olan bu ha
reketini tes'id için, 14 Mayısı Demokras i Bayramı olarak Millî bayramla
rımız arasına sokmanız ı çok isterdim. (Soldan alkışlar). Bunu Demokra t 
Parti o gün iktidarı ele aldı diye teklif ediyorum sanmayın. Eğer insani
yet ve medeniyet için de böyle mukadderse , böyle bir bayram, parti ler 
iç inde ve parti ler dış ında demokrasi müminler inin hepsinin bayramı ola
caktır. (Soldan alkışlar) 

Şunu d iyorum ki; bu bayram, iktidar partisinin, muhalefet in hattâ 
tek mümess i l i olan küçük partinin dahi bayramı olacaktır. Kanaat ler i 
mizde başkal ık olabilir, gayelerimize vâsıl o lmak için ayrı yol lar seçmiş 
olabiliriz; 

Fakat iman etmek isterim ki, aksi ispat edi l inceye kadar her Türk, 
b i lhassa Türk Milletini temsil eden Türk, Türk 'ün saadeti ve istikbali için 
çal ışmaktadır . Bu gayeye başka başka yol lardan gidebiliriz. Bâzı lar ımız ın 
yol ları onları sapaya götürebilir, ç ıkmaza atabilir. Fakat netice it ibariyle 
birbir imizle mücadelemiz sırf fikir dairesinde, birbir imize inanarak, iti
mat ederek yapı lmış olacaktır. İşte onun içindir ki aziz vatandaşlar , bu 
bayram her vatandaşın şenlik yapacağı , tes'it edeceği bir gün o lduğu ka
dar, hepsine mukaddes bir mesul iyet yüklediği için, durup düşüneceğ i 
bir bayram günü de olacaktır. Çünkü millet aras ında ve d ış ında sulh 
içinde iş birliği yaratacak bize en müessir bir tek şey o lduğu öğret i lmiş
tir, o da; nefsimize hâkim olabilmektir. İşte y ine bundan dolayıdır ki, ya
kın ve orta Şark'taki milletlerin de bizimle beraber bu bayramı paylaşa
caklarını ve bunu demokrasi bayramı telâkki edecekler ini san ıyorum. 
Çünkü 14 Mayısta aziz milletimizin kafasının içinde demokras i ışığını sa
lan fikir ve iman güneşi doğmuştur. Aziz mil letimiz şuurunun alt ında 
sezdi ve ifade etti: Eğer milletin mukadderat ı üzer inde küçük veya büyük 
müess ir olabilecek fikir ve idare adamları bu bayramı hak edebi lecek bir 
irade, kabil iyet ve feragate malik iseler bu bayram Akdeniz komşular ımı
zın da bayramı olacaktır! 
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Garp medeniyet inin beşiği olan bu yurtta büyük Türk Milleti : Garp 

medeniyet in in ışığı ile ileri sulhun, ileri demokras in in; ist ikbalde de bay

rakları olacaktır; buna içten iman etmiş bu lunuyorum! (Sürekli alkışlar) 

B A Ş K A N - Hakkı Gedik. 

GEDİK (Hakkı - Kütahya) - Arkadaşlar, Demokrat Part inin Hükümet 

programını tenkit eden Sayın Halk Partisi Sözcüsünün bâzı iddia ve mü

talâalarını şahsi görüşüme dayanarak kısaca cevaplandırmaya baş lama

dan evvel 1950 yılı Devlet Bütçesinin Ticaret ve Ekonomi Bakanl ığ ına ait 

o lanının da tenkidini Demokrat Parti adına yaparken konuşmamın so

nunda yer a lmış olan bâzı fıkraları size de arzetmek isterim. O vakit de

mişt im ki, her vesile ile aç ık lamaktan geri kalmadığ ımız birçok hakikat

ler normal z iya ile değil, sadece o ziyayı terkip eden sual lerden birinin po

litik huzmeler i alt ında rüyet edi lmeye devam edildikçe memleke t dâvala

rını müspe t ve çıkar bir yo lda yürütmeye feyizli sahalara kavuş turmaya 

imkân hâsıl o lmaz. Halk önünde, şurada burada söylenen sözler, yapı lan 

vâit lerle hasta şifa bulmaz. Dertlere deva; yara lara merhem bu lunmuş 

olmaz. Sözler; laflar vâitler havada kaldıkça, raporlar, anket ler tozlu raf

larda y ığ ı lmaya mahkûm oldukça zararın nispeti artar, yara sahası ge

nişler. Memleket in çorak ve harap manzarası değişmez. Mil letin asık ve 

mustar ip çehresi gülmez. Bunun içindir ki, az söz, fakat çok müspe t iş 

lâz ımdır. Halkı tutulmayan sözlerle avutmaya, oya lamaya değil, onun yü

zünü güldürecek, karnını doyuracak verimli ve devamlı eserler ve fiiller 

ya ra tmaya ve yaşatmaya gayret etmek icabeder. Hakikat odur ki, m e m 

leket işlerinin tabiî rüyet mekanizmas ı için fıtratın bahşett iğ i z iya altın

da ve normal adese ile tetkik edilip edi lmediği sözlerle, laflarla değil filler

le, eserlerle sabit olsun. Demokrat Partinin arzusu, gayesi, hedefi de bu

dur. İktidar partisinin tabiî eski iktidar partisinin, bu yo la bir türlü gire

memes in in sebebi de içinde dönüp dolaştığı z ihniyet çarkının y ıpranmış , 

ver imsiz rutinin dişleri arasından kendisini kur taramamakta , bekleni len 

hamley i yapamamakta , her intizarı ve ümidi boşa ç ıkarmakta olmasıdır . 

B inaenaleyh artık söz ve karar milletindir. 

Sayın arkadaşlar; 14 Mayısta millet kararını verdi. 25 sene evvel vü

cuda getir i lmiş ve fakat fiilen tahakkukuna imkân ver i lmemiş olan Ana

yasanın "Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Mil letindir" hükmünü ve 25 senelik 

Cumhur iye t rejiminin karanlık kalan mâna ve me fhumunu i lâma bağla

dı ve iradesini infaza Demokrat Partiyi lâyık gördü. 

Bu memleket in tarihinde ilk defa sâdır olan bu millî f erman şan ve 

şeref dolu sayfalarında da lâyık olduğu kıymetl i yeri aldı. 
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Türk Milletinin takdire lâyık bir şuurla, o lgunlukla vücuda getirdiği 
bu muazzam inkılâptan ve onun yarattığı havadan Cumhur iye t Halk 
Part isinin de istifade etmesini temenni etmek ve icaplar ına yepyeni bir 
z ihniyetle, anlayışla intibak eylemesini haklı olarak bek lemek lüzumu 
derkârdır . Fakat ne yazık ki, Halk Partisinin bir Devlet Bakanı basın 
mensuplar ına seçimleri mütaakıp verdiği son demec inde "Tarih, Türk 
Milletini affetmeyecektir." diyecek kadar cüret ve küstahl ık göstermişt ir . 

Demokrat Partinin kurduğu ilk Hükümet programının bu Mecl isteki 
mevcudiyet i , ilk defa olarak muhalefet safına intikal etmiş olan Halk Par
tisi ad ına yapı lan tenkidi münasebet iy le Halk Partisinin övünme hastal ı
ğ ından, her şeyi biz yaptık, derpiş ettik, düşündük gibi yalnız söz ve lâf 
çerçevesi içinde geçinip gitme illetinden hâlâ kurtulamadığ ını da esefle 
müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Demek ki, Halk Partisi eski zararlı zihniyet çarkının, rotinin dişli leri 

aras ında kalmayı ve böylece muhalefette kendis inden bekleni len ümid i 

de boşa çıkarmayı 14 Mayıs inkılâp hamlesinin kendisi için de, mil let ve 

memleke t için de müspet olan ve olması lâzımgelen tesir ler inden azade 

bu lunmay ı tercih etmektedir. 

Halk Partisinin sayın sözcüsü, Hükümet programının tenkidine girer
ken, programın, "tarihimizde ilk defadır ki, Yüksek Heyetiniz millî irade
nin tam ve serbest tecellisi neticesinde millet mukadderat ına hâk im ol
mak mevki ine gelmiş bulunuyor" şeklindeki fıkrasını ele a lmakta ve "Mil
let iradesinin gitgide daha tam ve mütekâmi l bir tarzda bel irt i lmesini 
sağlamak, 23 Nisan 1920 tarihinden beri değ işmeyen gayemiz o lmuştur . " 
Diyerek hakikati tekzip yo luna sapmaktadır . Fakat hakikatleri inkârda 
ve tekzipte maharet sahibi olan Halk Partisinin bu konuda maharets iz l ik 
gösterdiğini beyanatı arasında nasılsa sıkışıp kalmış bu lunan ve Halk 
Part isinin çoğunluğunu haiz Büyük Millet Meclisinin 1946 - 1950 döne
minde iktidarın rahatça el değiştirmesini m ü m k ü n kılacak tedbirleri Tür
kiye tar ihinde ilk defa olarak samimiyet le ben imsemiş o lduğunu kayde
den fıkra ile tevsik etmek ve böylece millet iradesinin 23 Nisan 1920 ta
r ihinden beri değil ilk defa olarak tecelli etmiş o lması keyf iyet inde de mü
essif bir tezat kazasına düştüğünü bel irtmek m ü m k ü n olmaktadır . 

Burada diğer bir noktaya da temas edeceğim. Halk Partisinin sayın 
sözcüsü "Cumhur iyet Hükümet ler i " tâbirini çok kul lanmışt ır . Bunu 25 
senelik alışkanlığını, Halk Partisinden başka siyasi parti lerin kurulmala
rına, hakkı hayat sahibi o lmalarına imkân ver i lmemiş o lmasının bir ifa
desi, itirafı olarak kabul etmek mümkündür . Fakat Cumhur iye t rej imin
de bugün Demokrat Parti Hükümet in in iş baş ında bu lunduğunu haz-
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metmek ve Cumhur iyet Hükümetler i tâbirinin yerini Cumhur iye t Halk 
Partisi Hükümet ler i tâbirine terketmesi lüzumuna dikkat e tmek zaruret i 
de aşikârdır. İşaret edilmesi lâzımgelen diğer bir nokta da şudur, Halk 
Partisi sözcüsü, partisinin da ima her şeyin, her dâvanın peş inden koştu
ğunu iddia etmesidir. Bu kabil iddiaları uzun müddet dinledik, b i lhassa 
Mecl is in 1946 - 1950 içtima devresinde hayli işittik. Fakat peş inden koş
tuğu çeşitli dâvalar ın her hangi birisine yetiştiğine, ulaşt ığ ına şahit o lma
dık. Bu muvaffakiyetsizl iğin sebeplerini memleket işlerinin, dâvalar ının 
peş inden nasıl koşulacağını, onlara nasıl ulaşı labileceğini bir hesaba, 
programa bağ lamamış , kabiliyetleri, istidatları, imkânlar ı ö lçememiş , 
yalnız sözle mesafe katedi lemeyeceğini bir türlü düşünememiş o lmasın
da aramak zanneder im ki daha munsi fane olur. 

Anayasan ın hükümler ine, Cumhur iyet rej iminin icaplarına uyma
makta 25 sene müstemirren inat eden; tek parti, tek şef s istemini mağ
rur ve mütehak im bir eda ile temadi ettiren, her türlü hak ve hürriyet le
ri köstekleyen, iktisadi, malî sosyal ve kültürel bünyeler i birbir ine zıt ka
rarların şahsi görüşlerin, kaprislerin çorak sahalar ında metotsuz, prog
ramsız , ist ikametsiz dolaştıran, yoran, takatsiz b ırakan Halk Partisini 
Türk Milleti belki iş baş ından uzaklaşt ırmış o lmakla iktifa eder. Fakat ta
rih onu affetmeyecektir. Çünkü 25 sene zarfında vatandaştan, mükellef
ten binbir resim, harç, vergi namlariyle al ınan takriben 15 milyar l iranın 
ne suretle harcanıldığı, israf edildiği tarihin meçhulü değildir. 

Memleket in tabiî ve zengin kaynaklar ından, milletin fikrî kabi l iyet ve 
ist idat lar ından ne gibi sebepler ve saikler alt ında istifade edi lemediğ i , ne 
çeşit sakat görüşlerin, anlayışların, lâubali l iklerin bunda âmil ve mües 
sir o lduğu tarihin malûmudur . Hoşnutsuzluklar ın, şikâyetlerin, sızlan
malar ın feryatların, siyasi, idari ve iktisadi baskılar, tazyikler ve tehdit
lerle nasıl bastırı ldığını tarih sayfalarından si lmeye imkân yoktur . 

Çünkü inhisarlar, imtiyazlar, e lkoymalar yo luyla tesis edi len Devlet 
kapital izminin binbir yo lsuzluğun, suiistimalin, irtikâbın, ihtikârın, ka
raborsanın nihayet hayat pahalıl ığı kâbusunun tahribatı tarih sayfala
r ında yerlerini almışlardır. Ofislerin. İktisadi Devlet Teşekkül ler inin ka
nun dışı ve mubah sayılan karaborsacıl ığı , resmî çantalarla, d ip lomatik 
pasaport lar la, hususi kuriyelerle yapı lan altın ve döviz kaçakçıl ığı tarihin 
gözünden kaçmamışt ır . 

Yünü , yapağıs ı , pamuğu, zahiresi ve diğer birtakım istihsal madde le 
ri müstahsi l in el inden ucuz fiyatlarla ve el koyma yoluyla insafsızca alın
dığını ve fakat bunların gerek ham ve gerekse mamul olarak çok yüksek 
fiyatlarla piyasalarda çeşitli müstehl iklere satıldığı devrin maceralar ını 
tarih kaydetmişt ir . 
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İhdas o lunan Varl ık ve Toprak Mahsulleri vergi lerinin ve Amel i Mü
kellefe Kanununun nasıl tatbik edildiklerini tarih pek iyi b i lmektedir . Va
tandaşı hor ve fakir gören, fakir ve perişan bırakan bir idare rej iminin ya
rattığı ıstıraplara tarih üzülerek yer vermiştir. 

Halk Partisi iktidarının, tarlaları, çiftçileri köyleri ve köylüleri , işçile

ri, küçük esnafı, memuru, tüccarı yani bu memleket nüfusunun % 95 ini 

teşkil eden halk kütlelerini bindiği tayyareden yabanc ı bir seyyah gözü ile 

gördüğünü tarih de müşahede etmiştir. 

Bütün bu hakikatlerin, realitelerin taşıdıkları mesul iyet yükünü bir 

hamlede , dünya ekonomik buhranının, istilâ emelinin, İkinci Dünya Har

binin ve üçüncü cihan harbi kaygusunun sırtına yükley ip kur tu lmak 

kaygısı çocukça bir hevesten, tarihin asla kabul etmeyeceği mesnets iz id

dia ve isnattan başka bir mânâ ve hüviyet taşımadığını herkes gibi, Türk 

Milleti gibi Halk Partisi erkânının da bilmesi, artık ihmali m ü m k ü n o lma

yan, bir zarurettir. 

Sayın arkadaşlar, şimdi k ısmen de olsa bir az da iktisadi, malî hâdi
seler ve vakıalar üzerinde dural ım. 

Bu memleket te 25 sene tek parti, tek şef rej iminin saltanatını sür
müş , sürekli kontrolden, müessir murakabeden âzâde yaşamış olan Halk 
Partisi Devlet gelirlerini istediği gibi istimalde, sarf ve istihlâkte kendisi
ni mut lak bir hak ve salâhiyet sahibi saymıştır. Devlet giderlerini gelirle
re göre ayar lama zaruret inden, bütçe tekniğinden kendisini müstağn i 
addetmişt ir . Sakat ve zararlı görüşünü ayakta tutmayı h ikmet i Hüküme t 
icabı saymıştır. Medeni, müterakki millet seviyesini; şurada burada inşa 
o lunan muazzam, lüks, konforlu binalar, âbideler, parklar, geziler ve kâ
şanelerle ölçülür zannetmişt ir . 

Bu seviyenin, o milletin sağlık durumu ile, kudreti ve iktisadi malî ka
pasitesiyle, ulaşt ırma geçim şartlarıyla bar ınma imkânlarıy la, kültür de
recesiyle istihsal kudreti ve iktisadi malî kapasitesiyle, u laşt ı rma imkân
larıyla ö lçüldüğünü bir türlü kavrayamamış, idrâk edememişt i r . 

Devlet bütçesini, Devlet müessesesinin her seneye ait programın ın 

plânının ve faaliyetlerinin bir mâkesi , mizanı olarak telâkki e tmemiş , ge

lirlerle giderlerin rakamlarla i fadesinde; Devletin iktisadi, malî, idari, sos

yal ve kültürel bi lcümle faaliyet mevzularının ist ikametini, inkişaf tarzı

nı, millî bünye üzerindeki tesir ve tecellilerini müşahede etmek zaruret i 

bu lunduğuna bir türlü intibak edememişt ir . 

Sây, sermaye ve toprak gibi başlıca üç iktisadi unsurun, varl ığın ta-

azzuvunda, seyrinde inhitat veya inkişaf alâmetlerinin, temayül ler inin en 
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iyi inikasını Devlet bütçesinde aramak ve görmek zahmet ine kat lanma

mıştır. 

Plânı, programı o lmayan bir devletçilik rej iminin, inhisarlar zinciri

nin, imtiyazlar saltanatının esiri kalmıştır. Nev'i şahs ına münhas ı r bir 

devletçil ik kalesine sırtını dayamış ve her sahada ka lk ınma imkânlar ını 

yalnız onda görmüş ve bu zihniyet potasında da hususi sermaye ve te

şebbüs faaliyetlerini, millî bünyenin iktisadi, malî varl ıklarını, imkânla

rını eritmiştir. 

Halk Partisi Devletçil iğinin Devlet kapitalistliği ile i tham edi lmesini 

Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, yanlış bir görüş olarak vası f landırmak is

tiyor. Halk Partisinin Devletçil iği ferdî ve hususi teşebbüsü t amamen in

kâr eden bir sistem değildir diyor. Halk Partisinin Devletçi l iği f i lhakika 

Kari Marks ' ın develope ettiği iktisadi sosyal izm doktr inine t amamen inti

bak etmemektedir . Fakat ona büyük bir iltifat gösteren orta çapta bir 

devlet kapitalistl iği olduğu da inkâr edi lemez. 

Sayın arkadaşlar, pek iyi bilirsiniz ki, başl ıca iki iktisadi doktr in var

dır. Birisi l iberalizm, diğeri de sosyal izmdir. Beşer takatinin, kabi l iyet inin 

neler ya ra tmaya ve yapmaya muktedir bu lunduğunu ispata geniş imkân

lar vermiş olan liberalizm Avrupa ve Amer ika medeniyet ler inin temel taş

larını teşkil etmiştir. Kari Marks' ın canlandırdığı sosyal izm ise beşer ka

rakterinin, zekâ ve istidat is türkürünün teşekkülüne ve temayül ler ine 

uymamas ı ; cemiyet in nizam ve intizamını sarsan girift nazariyeler ihtiva 

etmesi , insan hak ve hürriyetlerine, din, aile ve mülkiyet gibi fıtrî akide

lere, bağl ı l ıklara saygı göstermemesi itibariyle medeni ve müterakk i 

memleket le rde aynen revaç bulmamışt ır . Fakat ekonomik ve sosyal hâ

diseler ve ihtiyaçlar genişledikçe husula gelen huzursuzluklar , iktisadi 

krizin karş ıs ında liberalizm üzerinde ehemmiyet l i rötuşlar y apmak zaru

reti hâsıl o lmuş ve ortaya etatism veya dirijism gibi yeni yeni formüller 

atı lmıştır ve böylece Devletin iktisadi, sosyal mevzulara müdahales i da

ha doğrusu bunların murakabes i m ü m k ü n görülmüştür . Fakat hiçbir 

z aman yerl i ve yabancı hususi sermayeleri, teşebbüsleri iktisadi faaliyet 

sahalar ından uzaklaştıracak, memleket in iktisadi mekanizmasın ı , mani

velasını t amamen Devletin emrine geçirecek, Devleti tüccar ve fabrikacı 

yapacak, bi lhassa otoriter, totaliter bir Devlet zihniyetinin işt iha ve ihti

ras ına âlet olacak bir vaziyet ihdasına cevaz ver i lmiş değildir. 

Halk Partisinin devletçiliği ise işte bu yola sapmış ve icazetnamesini 

t ahakküm ve istismar polit ikasının vesikası olarak bizzat haz ır lamış ve 

imzalamışt ır . 
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Memleket nüfusunun % 82 sini teşkil eden çiftçi kitlesini binlerce se

nelik karasabanla, neolitik devirlerin yadigârı olan kağnı ile bozuk, deje

nere tohumlarla, mahsul lere arız olan hastal ıklarla başbaşa b ı rakmayı 

ve sadece çok kârlı işlerle, nakliyecilik ve sanayi mevzular ı ile iştigal et

mey i devletçil iğin yegâne şiarı, mümeyyiz vasfı telâkki etmiştir. Fakat 

esefle kaydetmek lâzımdır ki, her ikisini de başaramamış ve mil let in mil

yonlar ını , milyarlarını büyük çapta heder etmiş yo lcuyu, müstehl ik i bin-

bir sıkıntının müşkülât ın baziçesi, esiri kılmıştır. Bu hakikat in acıklı, ti

pik bir misalini, delilini vereyim. 

Halk Partisinin son Hükümet Başkanı İzmir 'de "bizde öyle fabrikalar 

kurulmuştur ki, mamuller ini hariçten alsak bize on defa daha ucuza ge

lir" demiştir . Kurduğu Devlet sanayii ile öğünen bir part inin bu itiraf kar

şıs ında düşdüğü gülünç vaziyetin takdirini y ine aynı parti erkânına bıra

kır ım. Çünkü halk, esasen takdirini kul lanmış bulunmaktadır . 

Sayın sözcünün gururla bahsettiği deniz nakliyeci l iğine gel ince : De

nizyolları İşletmeciliği imtiyazını üzerine almış olan Devletin evvel emirde 

Türkiye sahil lerinin genişliği, iç ve dış ticaretimizin, iç münaka le ve l iman 

işlerinin mevcut ve müstakbel vaziyetleri bak ımından ne çeşit ve ne tip

te yolcu ve yük gemilerine ihtiyaç bulunduğunu Halk Partisi ikt idarının 

bir türlü tespit edememiş , her biri ayrı ayrı iş mevzular ına taallûk eden 

işletmeleri bir arada, Denizyolları İşletmeciliği namı alt ında top lamanın 

idari ve ekonomik bak ımdan mahzurlarını kavramamış , yo lcu ve eşya 

nakl iyat ında Devlet inhisarcıl ığının hususi teşebbüsü, sermayeyi , arma

törü haksız olarak ızrar etmesine kıymet ve ehemmiye t ve rmemiş , Devlet 

Denizyol ları İşletmesinin ticari işletmecilik şartlarına, prensipler ine ri

ayet e tmeyen, işletme maliyetlerinin randıman ve rantabil i te hesaplar ı 

nın rasyonel icaplarına intibak etmeyen sun'i ve gayri iktisadi bir teşek

kül hal inde o luşunu mahzur lu görmemiş bulunmasın ı bel ir tmek lâz ım

dır. Bu şartlar ve vaziyetler alt ında yürütülmüş ve Devlet Haz ines ine da

yanı larak yaşat ı lmış olan Devlet Denizyolları nakliyeci l iğinin memleke te 

faydalı o lduğunu iddia edebi lmek için, akıl ve mantık icaplarına, ekono

mik prensiplere kıymet vermemek lâzımdır. 

Arkadaşlar , bu mevzuda ve Amerika 'dan mubayaa edilen ve iştira be

deli 7 mi lyon lira olduğu halde 35 milyon liralık tamirat ve tadilât mas 

rafı ile 42 milyon liraya mal olan 6 geminin maceraları , hazin sahneler i 

etraf ında vaktiyle bu kürsüde hayli konuştuk, tenkidlerimizi yapt ık. 

Bunlar ı tekrara lüzum görmüyorum. Çünkü Halk Partisi erkânınca ma

lûmdur . Mecl is zabıt larında da mahfuzdur. 
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Sayın sözcü Faik Ahmed Barutçu, Hükümet programında, Devlet ça

pında uzun vadeli bir plânın hazır lanması mevzuuna ait bir kayıt bulun

madığ ına işaret ederken, Halk Partisinin 25 sene bu memleket i plânsız 

ve programsız idare ettiğini hatır lamalı idi. Bu mevzuda kendiler iyle yap

tığımız hararetl i tartışmalara rağmen müspet bir netice a lamadığ ımız ı 

akl ında tutmalıydı . 

Halk Partisi Hükümet in in son Başbakanı Mecl is kürsüsünden, iş ba

şına geldiği zaman, memleket in kalk ınma ist ikametlerini ve imkânlar ın ı 

tâyin ve tespit eden bir Devlet plânının mevcut olmadığını gö rdüğünü ve 

fakat lü zumuna inandığı böyle bir plânı hazır latacağını ifade ve vadet-

mişti . Lâkin bu sözde de diğerleri gibi durulmamışt ı . Sayın sözcünün bu 

ciheti zühul veya tegafül etmesine imkân veri lemez. Demokrat Part inin 

Halk Partisi gibi plânsız çal ışmayacağına emin o lmak lâz ımgeldiğ ine işa

ret e tmek yer inde olur. 

Sayın sözcü, bütçede tasarrufun, Devlet masraf larının yer inde sarfe-

di lmesini temin eylemektir. Tasarruf, hizmetleri k ısmak veya y a p m a m a k 

mânas ına al ınamaz, diyorlar. Fakat burada unuttuklar ı nokta, Devlet 

masraf lar ının ancak, rasyonel çal ışma esaslarına göre ayar lanmış bir 

Devlet teşkilâtı, mevcut olduğu takdirde yer inde sarfedi lmesi tasarrufu 

ifade eder. Halbuki muayyen bir plâna göre işleyen rasyonel , rantabl bir 

Devlet cihazı, kurulmamış olan bu memlekette bütçe giderlerinin müh im 

bir kısmı hukuki ve teknik mânada israflardan yakasını kur taramamış 

bulunmaktad ı r , israf işte bu bakımdan varittir ve vâkıdır. 

Bütçeler in her yıl geçen yıla nazaran artması medeni memleket ler için 

gayet tabiî olabilir; o şartla ki, artış, istihsali fazlalaştırmaya, ekonomik 

kalk ınmayı desteklemeye, gelir kaynaklarını takviyeye masruf gayret ler in 

neticeler ine bağlı kalsın. 

Halbuki bu memlekette istihsal ve gelir kaynaklar ı a r tmamış ekono

mik ka lk ınma başarı lamamışt ır . Bizdeki bütçe giderlerinin artışları müs 

pet ve ver imli değil, menfi ve zararlı o lmuştur. Her yılın bütçeleri ayrı, ay

rı tetkik ve tahlile tâbi tutuldukları takdirde bu hakikatları görmek ve an

lamak güç olmaz. Devlet bütçelerine ait tenkitlerimiz bu cihetleri sara

hatle, mukayesel i rakamlarla tebarüz ettirmiş bulunuyoruz. Sayın söz

cüye bu baptaki mütalâalarımızı ve tenkitlerimizi Mecl is zabıt lar ında dik

katle okumalar ın ı tavsiye ederiz. 

Sayın sözcü bu memlekette vergi yükünün millî gelire kıyasen ağır ol

madığ ını iddia ediyor. Bu iddiayı ileri sürerken Halk Partisi ikt idarının 

son Mal iye Bakanı tarafından, Gelir Vergisi Kanununun müzakeres i es-
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nasında, vergilerin adaletsizliği hakkında vâki beyanat ın hat ı r lanması lâ-
zımgel irdi . Vergi lerde adalet prensibini kuramamış olan Halk Partisinin 
vergi yükünü, millî gelire göre ağır bulmaması elbette manas ız ve mes 
netsiz kalır. 

Âdil vergi sistemlerine dayanan diğer medeni memleket ler in millî ge
lirleriyle vergi yükleri arasında mevcut nispetlerin ele al ınması , mukaye 
selere girişi lmesi c idden abestir. Diğer taraftan bu memleket te millî geli
rin sağ lam esaslara, inanılır kaynaklara dayanı larak tespit edi lmiş o ldu
ğu da iddia edilemez. Sonra bu memlekette millî gelirin ne kadar adalet
siz ve anarşik şartlar alt ında vücut bulduğunu da göz önünde tutmak lâ
zımdır. 

Büyük halk tabakalarının bi lhassa memleket nüfusunun % 82 sini 
teşkil eden rençber sınıfının millî gelirdeki iştirak hissesinin ne kadar cı
lız o lduğu da teemmül edil ince vasıtasız, bi lhassa vasıtalı vergiler, salma
lar gibi vergi yüklerinin bu kısım halk için ağırlığını takdir e tmek kolay
ca m ü m k ü n olur. Bu itibarla da aynı zamanda müstehl ik olan müstah
sili h imaye sisteminin mevcudiyet i iddiası kısır kalmaktadır . Sayın söz
cü, Devlet gelirlerinde husule gelen geri lemelerin vergi lerde tenzilât yapı
lacağının veya kaldırı lacağının vatandaşlara beyan edi lmiş o lmas ından 
ileri geldiğine işaret etmektedir. Hiç şüphe yok ki, bu memleket te niha
yet vergi lerde adalet prensibi tesis edilirken bir kısım vergiler indirilebil ir 
ve bir k ısmı da kaldırılabilir. Fakat geri lemelerin başlıca, hattâ yegâne 
sebebi, Halk Partisinin takip ettiği iktisadi ve malî pol i t ikanın, vergi sis
teminin bizzaruret yarattığı sıkıntılarda, buhranlarda aramak daha isa
betli olur. 

Bütçe açıklarını kapamak için Halk Partisi iktidarının evvelâ emis
yonlara, vergi nispetlerini art ırmaya baş vurmuş o lduğunu ve sonra da 
istikraz ambar ına daldığını ihmal ederek, unutarak istikrazların halkı ta
sarrufa al ışt ırmak gayesine matuf bulunduğunu Sayın Barutçu 'nun id
dia etmesi ciddî telâkki edi lemez. 

Adalets iz ve iptidai, bozuk bir vergi sistemini 25 sene idame ett irmiş 

o lan Halk Partisinin Gelir Vergisini ihdasa teşebbüs etmesi hakikatte bir 

vergi reformu ele a lmak değildi. Verimli yeni vergiler sağ lamak maksad ı 

na matuftu. Bunun delilini, Gelir Vergisi Kanunu tasarısının gerekçes in

de, artan Devlet masraflarının verim kabiliyeti yüksek bir temel vergi sis

temi sayesinde karşı lanmak istenildiği yo lunda vâki izahta görmek m ü m 

kündür. Antisosyal olduğu itiraf edilen, istihlâk ve istihsal madde ler ine 

ve dolayısıyla bütün müstehl iklere yükleti len Muamele ve İstihlâk Vergi

lerinde, iptidai ve zararlı bir vergi mevzuu olan Sayım Verg is inde, fakir, 
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perişan bir hayat ın sıkıntıları içinde kıvranan mükellef lerle zengin, mü

reffeh bir hayatın hazzı ve huzuru içinde yaşayan mükellef ler aras ındaki 

bariz malî kudret farkını göz önünde tutmayarak bu iki sınıf mükellef i 

aynı nispet ve miktar üzerinden maktu bir vergiye tâbi tutan Yol Vergi

sinde ve sair bu kabil vergi lerde "reform" ihtiyacını duymamış olan Halk 

Partisi İktidarının bir vergi re formuna doğru gittiği iddiasını ciddî telâkki 

e tmeye akıl ve izan elbette müsait davranmaz. Bunu ancak, vergi siste

mi, ekonomik bünye iptidai bir kisve taşırken, lüks, modern , pahal ı nü

mayişler, alayişler yapmaya mütemayi l bulunan, ayakta çarık, bacakta 

potur dururken başa silindir şapka ve sırta frak caket geç i rmekte mah

zur görmeyen Halk Partisi zihniyeti tasvip edebilir. 

Sayın sözcünün, bizim de gayemiz vasıtalı vergileri aza l tmak ve vası

tasız vergi lerin membalar ını kuvvet lendirmekti demesi karş ıs ında acaba 

gülel im mi, yoksa bu memleket i uzun yıllar idare etmiş z ihniyete baka

rak ağlayal ım mı? 

B A Ş K A N - Efendim vaktiniz ge lmek üzeredir, b irkaç dakikanız kal

mıştır. Yazınız bitmediğine göre bu hususu heyete arza mecburum. (De

vam etsin sesleri). 

GEDİK (Hakkı - Devamla) - Efendim, birkaç sayfalık sözüm kalmıştır . 

Fakat bendeniz diğer arkadaşlar ımın da söylemeler ine imkân vermek 

üzere, nihayet sözlerimin sonu ve çerçevesi ma lûm bu lunmuş o lması iti

bariyle, konuşmamı burada kesiyorum. (Alkışlar). 

B A Ş K A N - Bir önerge vardır, okutup sonra oyunuza sunacağ ım. 

Yüksek Başkanl ığa 

Hükümete bir an evvel söz verebi lmek ve it imat oyunu sağ lamak 

maksadiy le söz isteyenlerin konuşma müddet in in 10 dakika olarak ka

bul edi lmesini teklif ve rica ederiz. 

İstanbul Milletvekili Bursa Milletvekil i 

Vahram (Andre) Erozan (Agâh) 

A L A K A N T (Muammer - Zonguldak) - Usul hakk ında konuşacağ ım. 

Arkadaşlar , tüzüğümüz ve Anayasamız mucib ince Büyük Millet Mec

l is inde milletvekil lerinin konuşma hakları mutlaktır . Bunu takyit eden 

ancak 1 - 2 kayıt vardır o da, yazılı olan konuşmalara ancak 20 dakika 

ayrı lmıştır. Bunun istisnası da, grup namına konuşan arkadaşlardır . 

Şimdi , Anayasa ve tüzük gereğince milletvekil lerinin konuşma haklar ı 

mut lak o lduğuna göre, buna muhal i f olan böyle bir önergeyi Makamı Ri

yaset , Büyük Millet Meclisinin tasvip veya ademitasv ib ine arzedemez. Bu 
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it ibarla bu önergeyi geri almasını, önergeyi vermiş olan sayın arkadaşla
r ımdan rica ederim. Konuşma müddet ler inin uzaması cihetini, söz alan 
sayın arkadaşlar ın, elbette kendi siyasi izanlariyle takdir edecekler ine 
emin o lmak isterim. 

EROZAN (Agâh - Bursa) - Muhterem arkadaşlar; M u a m m e r A lakant 

arkadaşımız ın sözleri doğrudur. Yalnız kifayeti müzakere hakk ında nasıl 

teklifler vâki o luyorsa bizim de bu teklifimiz, vaktin darlığı sebebiy le Hü

kümete bir an evvel it imat oyu veri lmesini temin mahiyet indedir . Eğer 

müzakeren in bugün bitmesi m ü m k ü n olur ve Hükümete söz veri l irse do

layısıyla Hükümet bugün itimat oyunu almış olur. Yoksa üç günden be

ri devam eden müzakere pazartesiye kalacaktır. Hükümet in bir haf tadan 

beri Yüksek Heyetinizin it imat oyunu a lmaması durumunu yüksek tak

dirinize arzederim. 

B A Ş K A N - Arkadaşlar; Riyaset Divanı bu mevzu üzer inde düşündü . 

Yazı l ı olarak kürsüde konuşan arkadaşların Tüzük gereğince 20 dakika 

konuşma yetkisi o lduğu aşikârdır. Yazısız olarak konuşanlardan, bunun 

delaletiyle, konuşmalar ın 20 dakikadan fazla sürüp veya sürmeyeceğ i 

mucib i münakaşadır . Bu itibarla bugün konuşmalar ın 10 dakika olarak 

tahdidini isteyen bu takriri heyeti umumiyeniz in reyine arzetmekten fe

ragat ed iyorum. Yalnız 20 dakika konuşma tahdidi yazıl ı o larak konuş

mak isteyenlere maksur kalmaktadır . 

Ş imdi bir de müzakerenin yeterliği hakkında takrir vardır. Bunu 

okutmak mecburiyet indeyim : 

Hükümet programı hakkında muhalefet partileri tenkidlerini bildir
mişler, tarafsızlar da, yana ve karşıya yeter derecede söz söylemiş o lduk
lar ından müzakerenin yeterl iğine karar veri lmesini teklif ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

2 . V I . 1950 

Konya Milletvekili Rize Milletvekili 
Hidayet Aydıner İzzet Akça l 

Konya Milletvekili 

Abdi Çilingir 

Samsun Milletvekil i 

İsmail Işın 

Konya Milletvekili 

Ziya Barlas 

Konya Milletvekil i 

Murat Âli Ülgen 

Konya Milletvekili 

Saffet Gürol 

Diyarbakır Milletvekil i 

Ferit A lp iskender 
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Samsun Milletvekili 

Hâdi Üzer 

İstanbul Milletvekili 

Hüsnü Yaman 

Kastamonu Milletvekil i 

Rifat Taşkın 

Ankara Milletvekil i 

O. Ş. Çiçekdağı 

Konya Milletvekili 

Rifat A labay 

TEKEL İOĞLU (Sinan - Seyhan) - Yeterl ik aleyhinde söz isterim. 

B A Ş K A N - Yeterlik takriri üzerinde söz alan Tekel ioğlu, buyurun. 

TEKEL İOĞLU (Sinan - Seyhan) - Sayın arkadaşlar, yeni demokrat ik 

s isteme girmiş olan bir Mecliste bi lhassa Hükümet in programının leh ve 

a leyhindeki konuşmalar ı tahdit etmek her halde doğru o lmasa gerekir. 

Müsaade ederseniz, halen bağımsız lardan ve belki de muhal i f veya mu

vafık part i lerden konuşacak arkadaşlar vardır. Bendeniz in ismim mevzu-

ubahis o lduğu için, el imizdeki tüzüğe göre konuşma hakk ım vardır. Bu 

konuşma hakkımın mahfuz tutulmasını rica ediyorum. Maruzat ım bun

dan ibarettir. 

Ü R G Ü P L Ü (Suad Hayri - Kayseri ) - Söz isterim. 

B A Ş K A N - Aleyhinde mi konuşacaksınız? 

Ü R G Ü P L Ü (Suad Hayri - Kayseri ) - Evet. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

Ü R G Ü P L Ü (Suad Hayri - Kayseri) - Muhterem arkadaşlar; bağımsız
lar, bir l iberal parti hüviyet inde Mecliste ispatı vücut e tmemektedir ler . 
Eğer bağımsız lar bu hüviyette huzurunuzda bulunsalardı sözcüler inin 
konuşmas ı hususunda böyle bir karar a lmak isabetli o lurdu. Fakat böy
le bir hüviyet taşımayınca, bağımsızların konuşmasın ı tahdit e tmenin 
doğru o lmayacağı kanaat indeyim. Onun için böyle bir karar itt ihazının 
lüzumsuz luğuna kaniim. 

B A Ş K A N - Takrir a leyhinde mütalâada bulunan arkadaşlar ın noktai 

nazarını tasvibinize arzediyorum. Yeterlik takririni kabul buyuran arka

daşlar lütfen ellerini kaldırsın. (Sesinizi işitemiyoruz sesleri). 

Efendim; takriri kabul edenler ellerini kaldırsınlar. (Ekseriyet yok sesle
ri) (Var, var sesleri). 

Takrir in kabulünü arzu etmeyenler, müzakerenin devam etmesini is

teyenler ellerini kaldırsın... 

Takrir kabul edilmemiştir. 

Söz Muhar rem Tuncay' ındır. 
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A L A K A N T (Muammer - Zonguldak) - Söz alanları lütfen okur musu

nuz? 

B A Ş K A N - Otuz dört isim var. Arkadaş konuştuktan sonra okurum. 

T U N C A Y (Muharrem - Balıkesir) - Muhterem arkadaşlar, Millî i rade

ye dayanı larak kurulan Büyük Millet Meclisinin s inesinden çıkan Hükü

met in programını hep beraber dinledik. Yine bu çatı a l t ında muhale fe t 

adına konuşan muhalefet sözcüsünün de sözlerini dinledik. İfade e tmek 

ihtiyacını duymaktay ım ki, muhalefet namına konuşan sayın arkadaş ım 

daha sözlerinin ilk başında 14 Mayıs gününün mânasını Hükümet in gö

rüşüne ve bizim görüşümüze uygun bulamadığı kanaat ini huzurunuzda 

arzederken onun baş ında hukuk prensiplerinden bahsetmeyi faydalı bul

m u ş ve bu vesile ile uzun zamandan beri ikt idarda kalabi lmek için, şef 

s istemini devam ettirebilmek için, zümre saltanatını uzun bir z aman m u 

hafaza edebi lmek için vatandaşlar ın en tabiî haklar ına bile riayet e tme

yen bir müessesenin sözcüsü olarak huzurunuzda konuşurken kendi le

ri, böyle olsa dahi biz im anlayışımıza uygun olarak hukuk prensipler inin 

mânas ın ı anlamış bulunuyor larsa onların hesabına sevinç duymakta ol

duğumu arzetmeyi bir vazife bilirim. 

Evet, hakları var, 14 Mayıs gününün mânasını biz im kadar idrâk et

mek imkânına malik olamazlar. Bu memlekette şef sistemini devam et

t irmek isteyenler, bu memlekette zümre saltanatını devam ett irmek iste

yenler, bu memleket te vatandaşlar ın feryatlarına karşı kulaklar ını tıka

mış olanlar bu memleket in israfil manzarası karşıs ında gözlerini kapa

mış olanlar elbetteki sizler gibi 14 Mayıs gününü anlamak iktidarına ma

lik o lamazlar. 

Aziz arkadaşlar, bu vesile ile muhalefet sözcüsünün bâzı sözler ine te

mas etmek ihtiyacını duymaktay ım. Birtakım işlerden bahse tmek istiyor

lar. Buna temas etmek ihtiyacını duymaktay ım. 

Böylece maz lum bir eda ile ve bir çehre ile huzurunuza ç ıkmak isti

yorlar. 

Biz milletvekil i olarak ifade etmek isteriz ki, memleket in menfaat ine 

uygun olarak yapı lmış olan, vatandaşın ıstırabına cevap verecek bir du

rum içinde karşımıza dikilen işleri başarmak kudretini göstermiş olan el

lere elimizi uzatmaktan şeref duyan insanlarız. Fakat huzurunuzda , 

memleket in karşıs ında bütün çıplaklığı ile dikilen bir hakikat karş ıs ında 

durduktan sonra, müsaade ederseniz, onların fikirlerine iştirak edeme

yeceğimiz i huzurunuzda belirtmek isteriz. Bu memleket te va tandaş ola

rak, köylü olarak el inde kalmış tek ceketini satmak pahasına, tarlasını 
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da, kalmış olan tek kel keçesini satmak pahasına verdiği vergi lerle mey
dana gelen işler eğer bu fedakâr vatandaşın menfaat ine uygun olarak ya
pı lmış bulunuyorsa, ona diyeceğimiz yoktur. Fakat bir taraftan va tandaş 
ihmal edi lmiş, öbür taraftan ıstırap içinde bırakı lmış, buna mukabi l bir 
mirasyedi zihniyeti ile sarfedilmiş ise ona ne diyeceklerdir? Havl ıca onun 
karş ıs ında durmak mecburiyet ini hissetmekteyiz. 

Dünyanın atom devrine girdiği bu devirde köylü va tandaş Kurunu 
Vusta i bir hayat içinde çıra devrine mahkûm edi lmiş iken dünyan ın bu 
atom devr inde vatandaş iktisadi bir düzensizl ik içinde sıhhat imkânla
r ından ma hru m bir durum içinde yolsuzluktan kıvranırken, biraz evvel 
arzett iğ im gibi y ine aynı zihniyetle iş yaptıklarını iddia eden insanlar bir 
vekil gelecek, birkaç milletvekili gelecek, onların istirahatini temin ede
bi lmek için hepimizce ma lûm olduğu üzere kâşanelere, mefruş dairelere, 
salonlar ve nihayet şurada burada sarfedilmiş bulunuyorsa, müsaade 
ederlerse memleket in tam menfaatine, köylü ve şehirli va tandaş ın tam 
menfaat ine bir işin yapı lmış o lduğunu iddia e tmek imkânına mal ik ola
mazlar . 

Arkadaş lar ım, halen yapı lan bu işler ne kadar hüsnüniyete dayana
rak yapı lmış olsa dahi, geçen senelerle bu zamanı karşı laştırdığı z aman 
makûsen mütenas ip bir rakamla karşı karşıya kaldığımız takdirde iş 
yapt ık diyen insanların ancak kap lumbağa yürüyüşü ile yürüdükler in i 
hat ır latmak isterim. 

Arkadaşlar , harbi önümüze sererek birtakım vaziyet le karş ımıza çık
mak isteyen bu insanlara İkinci Cihan Harbinin biz im önümüze serdiği 
nimetini ve onların yaratmış olduğu durumu idrâk e tmeyen insanlara 
yalnız huzurunuzda şunu hatır latmak ist iyorum. Acaba harbden sonra 
100 - 150 lira yevmiye alan ve Avrupa 'ya seyahata gönderdikler i arkadaş
ları, Avrupa 'dan avdet ettikten sonra harbe girmiş olan memleket ler in 
durumlar ın ı , İtalya'yı, Fransa ve Almanya 'y ı gördükleri zaman, harbden 
ç ıkmış olan bu memleket ler in kısa bir zaman içinde aklı baş ında bulu
nan insanların yardımı ile mesaisi ile nasıl bir manzara içerisinde bulun
duklar ını ifade etmek ihtiyacını duymuşlar mıdır? 

Aziz arkadaşlar ım. Biraz daha ileriye gidel im, bize benzeyen ve hiç 

harbe g i rmemiş memleketler i , bu arkadaşlar dolaştıkları z aman İsviçre 

ve İsveç'i gezdikleri zaman oradaki insanların refah ve saadet içinde ve 

köylü vatandaşlar ın ceplerinin para ile dolu yaşadıklar ını müşahade ede

rek bunlar ı da ifade etmek ihtiyacını duymuşlar mıdır? 

O halde bu memleket in kabahat i nerede? Neden acaba? Bu toprağın 
alt ında Cenabıhak nimetlerini mi esirgemiş, bu toprağın üs tünde güzel-
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likler ve nimetlerini mi esirgemiş, bu toprağın üstünde yaşayan vatan

daşlar mı tembel, bu toprağın üstünde yaşayan vatandaşlar mı zeki de

ğil? Haşa, hayır, bir hakikatla, karşı karşıya bulunuyoruz , o da bütün bu 

hakikat lar ı anlamak kudret inden mahrum bulunan keşmekeşl ik , bece

riksizl ik içerisinde kıvranan Halk Partisi Hükümet ler inde görmek lâz ım-

gelir. (Soldan alkışlar). Görüyorsunuz ki, bu kadar imkânlar karş ımızda 

durduğu halde, memleket bu kadar ıstıraplı bir manzara iç inde bu lunu

yor larsa bunun mesuliyetini taşımış insanların memleket hesabına malî 

bir suç işlediklerini arzetmek isterim. 

Aziz arkadaşlar ım, bu hususta kıymetli saatlerinizi fazla işgal e tmek 

is temiyorum, insan mütemadiyen bu konular üzer inde konuşabi l ir . Ş im

di sözlerimi Adnan Menderes Hükümet in in programına intikal ett ir iyo

rum. Adnan Menderes Hükümet in in programının ana hatlarını tetkik et

tiğimiz zaman dünün bütün ıstıraplarını kavrayan, bugünün ihtiyaçları

nı kucaklayan halden istikbali tâyin etmesini bilen güzel bir görüşün ifa

desi o lduğundan dolayı huzurunuzda tebrik etmeyi vazife bi l ir im arka

daşlar. 

Evet, gören, hisseden bütün cesaretiyle ayakta duran bir manzara ile 

karş ımızda beliren bu programın, yarın muvaffak o lacağına asla şüphe

miz yok. Yalnız şunu da huzurunuzda arzetmeyi vazife bil irim ki, bugün 

bu yo lda yürümesin i bilen bu Hükümete , Büyük Mil letimiz ve Büyük 

Millet Meclisi asla yard ımdan geri kalmayacaktır . Doğru yo lda gittiği tak

dirde, mil let olarak, Büyük Millet Meclisi olarak onun arkasındayız . Fa

kat bu hakikat yo lundan ayrıldığı takdirde siz muhte rem milletvekil leri

nin tek bir işaretiyle kendilerini devireceğimizi de akı l lar ından ç ıkarma

malıdırlar. 

Bu inançla ifade ediyorum Adnan Menderes Hükümet i bu yo lda yü

rüyecektir , kendilerinin allah'ın da inayetiyle muvaffak o lmalar ını diler, 

sizleri hürmet le selâmlarım. (Alkışlar). 

M O C A N (Şevket - Tekirdağ) - Arkadaşlar; iktidarın tenkidini bazan 

hayretle, bazan ümitle, bazan teessür ve dikkatle d inledim. Bu tenkidin 

içindeki dört nokta üzerinde durmayı , beni buraya gönderen mi l let ime 

karşı kendimi vazifeli gördüm. 

Bu noktalardan birincisi; eski iktidarın tenkidinin besmeles inde : 

Yalnız bütün Türkiye 'nin değil, bütün bir demokras i â leminin bir şahe

seri olarak tavsif edilen programımız ın ilk satır larında ne kadar müşkü l 

şartlar alt ında iktidarı aldığımızı izah ve bu müşkül ler i ileri sürmemiz i 

i lerdeki ademi muvaffakiyetimize bir zemin hazır ladığ ımıza delil o larak 
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ileri sürüyorlar ve bugünkü iktisadi perişanlığı ve müşkül ler i bu şartlar 
içinde ancak başarıl ı bir muvaffakiyet diye müdafaa ediyorlar. Bu zorluk
ları düşünmememiz in de bir insafsızlık olduğu ileri sürülüyor. Ben de ce
vab ıma şu besmele ile başlayacağım : 

Bu zorlukları bir müdafaa silâhı gibi kul lanan eski Hükümet in bir se
ç im beyannames in i okumuştum. Bunu seç imden beş gün evvel seçim 
bö lgeme giderken gece otomobi lde dikkatle okudum. Bu beyannamede 
neler yapı lmıyordu. Dünyanın en çok çal ışkan bir milleti iken semeresi
ni dünyadan en az alan, kerpiçlerde oturan mil let ime neler vait edi lmi
yordu. Birdenbire köy yolları yapıl ıyor, hastaneler yapıl ıyor, doktorlar, 
ebeler köylere üşüşüyor, altıok, refah, saadet, neşe, huzur ve emniyet 
cümle ler ine tahvil edil iyordu. Bir kuş sütü eksikti. Bir gün evvel bu cen
neti vâ ideden idarenin bugün müdafaa silâhı, muhal ler i m ü m k ü n gör
mememiz in insafsızlık o lduğudur. Bunu söyleyen eski Hüküme t y irmi 
gün evvelki beyannames inde bu cennet va'dini acaba neye ist inaden mil
lete yapmışt ı r? İntihabın arifesinde bu cennet va'dinin, kendi itiraflariy-
le, muaz zam (bir martaval ) o lduğu meydana ç ıkmıyor mu? 

İnt ihap arifesinde işte böyle kocaman bir a ldatma ile rey top lamaya 
cüret edi lmiş olduğu meydana çıkmış oluyor, ama iradei mill iye, ağzı süt
ten yandığ ı için yoğurdu üfleyerek yedi. Millet a ldanmadı . Büyük Milleti
me "geçmiş o lsun" derim. 

Adnan Menderes ' in c ihana hediye ettiği bu program, içinde ne eksik? 
Bilgisiz, kendileri gibi acaip, iktisadi bir s istemin, cahil hudutsuz bir 
Devletçi l iğin tazyikiyle can çekişen hangi muztar ib in derdine de rman ol
mayan bir nokta var? (Feridun Fikri Düşünsel 'e hi taben) gü lme karş ım
da öyle, iyi dinle, not al! 

B A Ş K A N - Efendim sözünüze devam ediniz. 

M O C A N (Şevket - Devamla) - Biz Devlet Hazinesini geç im vasıtası te
lâkki etmiş kimseler değiliz, alın terimizle kazanan, kazandığ ından Dev
lete vergi veren Devletin satvetini temin eden kimseleriz bu programın 
azamet in i anlarız. Devlet Hazinesinden geçim teminini meslek ed inmiş 
olanlar Hazine üzerine yüklenmiş , at sinekleri gibi yaşamış insanlar.. . Bu 
programdan birşey anlamaz. 

A T A L A Y (Sırrı - Kars) - Bu ne biçim konuşmadır? . . Bu şekle nasıl ra
zı o luyorsunuz? 

B A Ş K A N (Mocan'a) - Lütfen konuşmanıza devam ediniz, münakaşa 
etmeyiniz . 

A T A L A Y (Sırrı - Kars) - Öyle konuşmasın, biz de konuşuruz . 

B A Ş K A N - LÜTFEN! 

286 



DÖNEMİN HÜKÜMETLERİ 

287 

M O C A N (Şevket - Devamla) - Bırakın konuşayım öyle ise... 

Programda ümitle dinlediğim ikinci nokta; o rman meselesidir . Türk 
Milleti kendilerini istemiyor. Onların cezasını vermek için belki en büyük 
sebep ve bizi büyük bir borcun alt ında bırakan, milletin ıstırabını hafif
letmek için, bir zaman icra memuru refakatinde, buralara kadar get iren 
âmil ; o rman davasıdır. Kendilerinin yıkı lmasına da en büyük âmil de bu
dur. Bizi buraya getiren millet karşısında müddets iz borç lanmanın icra 
memuru kapımızda beklerken bu derin dâvayı sükût la geçişt irmeleri ba
na biraz ümit verdi. Kısaca diyorlar ki; al ınacak tedbirleri görmek isteriz. 
Bu beyanat ı günah itirafı telâkki ediyorum. Halk Partisi ikt idardan çok 
daha güç olan bugünkü murakabe vazifesinde, bunun gibi yaptığ ı hata
ları itiraf ederek, kendini bu hataları müdafaa mevki inden kurtarırsa, 
maz iden da ima bahsederek bir nevi milletin el lerinden aldığı, sandalya-
nın bir evkaf mütevell isi iddiasından vazgeçerse eski acı ders lerden de is
tifade ederek bizim programımızdan daha uygun programla gel ir lerse ve 
onları karş ımızda yapıcı bir murakıp, bir muhalefet olarak bulursak ken
dilerini da ima hürmet le selâmlayacağız. Yalnız bir tek şey var, Al lah ve 
mil lete hesap veremeyecekler i bir nokta vardır, o da o rman faciasıdır. Bu 
faciada al ınacak tedbirleri soruyorlar. Ben kendi ler ine bir parça izahat 
verey im : 

Memleket te bugün bir Orman Kanunu yoktur. O rman dükkâncı l ığ ı 
kanunu vardır. Biz Orman Kanunu yapacağız. Bugünkü Orman Kanunu 
millet kadar ormanı da tahrip etmiştir. Ortaçağın baltasının k ıymadığ ı 
ormanlar ı kökünden kazınmıştır. İstanbul surundan Ist ıranca'ya dür
bünle bakı l ırsa saklanmak isteyen tavşanların kulaklar ından başka bir-
şey görülmez, bu gibi sakat kanunları tatbik mevki inde olanların salâhi
yet ini kötüye kullananların rüşvet imkânlarını nasıl tahrik ve teşvik etti
ği ma lûmunuzdur . 

Boyunduruğuna bir çivi bulamayan milleti zorla kaçakçı yapmış lar

dır. Milletin de, memurun da ahlâkını orman kadar onlar mahvetmişt i r . 

Biz o rman dâvasını istiklâl kadar ehemmiyet l i buluruz. Ormans ız bir 

memleket çöl olur. Susuz kalır halkı çölde göçebe olur, orada medeniyet 

o lmaz. Bir ağacın kıymeti bir nüfustan daha fazladır. Fakat bugün bir 

bal ta ormanı da, milleti de içtimai ahlâkı da birbiriyle yar ış ederces ine 

tahrip etmiştir. Biz ağacı, milleti ve içtimai ahlâkı kurtaracak hakiki bir 

Orman Kanununu yeniden yaratmak istiyoruz. Temiz mühendis ler imiz i 

Devlet depolar ından kurtarıp kantarcıl ıkta israf ett irmeyeceğiz . Teknik 

çerçeveleri dâhi l inde kıymetli orman mühendis ler imize mektepte oku

duklar ını tatbik imkânı verecek bir kanun yapacağız . 
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Bu saydığ ım faciaları Halk Partisi benden daha iyi bi l iyordu. Beş se
nedir yazı lar ımda, feryatlarımda iştirak eden Halk Partisinin sevimli dil
bazı Fer idun Fikri ve İncedayı benden daha müteessirdir ler . Halk Parti
sinin en mesul makamını işgal eden Nihat Erim, Raif Beyin oğludur. 
Kendis inin ormanını da bu kanunla almışlar. 

Bir Milletvekili - Şahsiyata girme. 

B A Ş K A N - Rica ederim. Riyaset vazifesini yapmakta hassastır . 

M O C A N (Şevket - Devamla) - Rica ederim. Bu bir misaldir, hâdisedir . 
Ben hâdiseler i konuşturuyorum. 

Nihat Er im her vesile ile o rmanımda çöp kalmadı dermiş , hakikaten 
hakkınız var, bu kanun ormanlar ı muhafaza etmiyor, kanaat inde imiş. . 

Bu orman faciasının devam müddet ince baltalık sakini 2 750 602 va
tandaştan her gün Ankara 'ya heyetler gelirdi, bir l okma ekmek imkânı
nın ver i lmesini isterlerdi. Eski Sıhhat Bakanının da ormanı varmış , "be
n im de o rmanımı aldılar, bu kanun muhafaza yer ine t amamen ormanla
rı kest i " dermiş . 

Ş imdi Halk Partisinin en güzel vaizleri ve mesul makamlar ı nefislerin
de bu acıyı tattıkları halde acaba niçin tashih edemedi ler? Niçin bir tek 
satırlık bir sual takriri bile veremedi ler? Buna kendileri cevap versinler 
ve o niçinin içinde 14 Mayısta demokrasinin doğduğunu takdir etsinler. 
O niçine kendileri cevap veremedikler i halde, demokrasiy i biz verdik, de
mokras iy i biz kurduk.. Sanki biz köle idik de, zincirimizi kesti ler, bizi 
azat ettiler. Bu lâfı kaldırsınlar. (Soldan alkışlar). 

Hâdiseler le, vakıalarla nefislerinde bunu hissedip, tashih edecek 
kudret ler i yoktu. Binaenaleyh demokrasiy i onlar mı bize verdi , yoksa biz 
mi onlara verdik. (Alkışlar). 

Başka geçim vasıtası o lmayan baltalık sakini mi lyonlarca vatandaş ın 

daha fazla intizara kudreti yoktur, can çekişiyorlar.. Vakaa bütün millet 

yere seri lmiş bir haldedir. Hiçbir köylü yoktur ki, fo l luğunda tavuğunun 

yumurtas ın ı beklemesin, sigarasını ve diğer ihtiyacını temin için. Fakat 

hiç o lmazsa yumurtasını , tavuğunu satacak kadar bir hürriyet i vardır 

Bunun yan ında orman içinde yaşayan vatandaşlar ın hiçbir hürriyet i 

yoktur. Bunlar orman bölgelerinin âdeta volga esirleridirler. Vo lga esirle

rinin akşamlar ı zincirleri gevşetildiği zaman bir ekmek tayınları vardır. 

Bunlar o tayından da mahrumdur lar . 

Sizlere dün aldığım bir telgrafı aç ıklamak isterim. Bu telgraf İştiran -

ca 'dan gelmiştir. Midye'de odunun kental ine 52 kuruş rüsum alınıyor, 

ondan bir çizgi ile ayrılan Saray'da 53 kuruş alınıyor. İst iranca'da ise 77 
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kuruş veril iyor. Sebep olarak ne gösteriyorlar, bilir misiniz?. Geçen sene 
İst iranca'da Orman İdaresinin bir faciası cereyan etmişti . Gelen o rman 
müfettişleri mütemadiyen işi kapatıyordu. Kapandıkça israr ett im, muh
telit tahkik heyeti istedim. Tahkik heyetinin başına kendisini görmed iğ im 
namını işitt iğim Şevket Taşkan' ı istedik, herşey raporunda meydana çık
tı, fakat k imseye birşey olmadı. Hattâ bu raporu ciltleterek gelecek nesil
lere saklanmasını Orman Fakültesine tavsiye mek tubum (Tasvir ) Gazete
s inde neşredildi, y ine kimseye birşey olmadı. İddialarım tahakkuk etme
diyse madde tâyin ederek cezamı istedim. Mesul ler in cezasını resmî di
lekçe ile istedim, y ine kimseye birşey olmadı. Zaten şimdiye kadar bu 
memleket te müzahrafat Eyfel Kulesini geçtiği halde bir mesul görmed im. 
Bahr iye Vekil i İhsan Beyden başka. İşte geçen bu zu lümle o tahkikat kül-
lenmiştir , inşallah y ine deşeceğiz. Depolar ında pahal ıya maletmişler , za
rar ediyor larmış, bu zarardan dolayı kaza halkına bir nevi vergi tarheder-
miş gibi kental inde 22 kuruş fazla al ıyorlarmış, esbabı mucibeler i de bu. 
Arkadaşlar , eğer bu iş bugün de devam ederse, değil milletin yakamızda-
ki icra memurlar ına, müntehipler imizin bir tekine dahi cevap veremeyiz . 
İşimiz çok aceledir. Millet bize müddet vermiyor, hemen hattâ bugün fev
kalâde toplanıp, Hat ipoğlu 'nun bu memlekete belâ ettiği 4785 numara l ı 
Kanunu derhal kaldıral ım. Ondan evvelki 3116 numaral ı Kanunu çok 
daha iyi idi, birçok imkânları sağlıyordu, bu suretle derhal, köy lünün ek
mek, hürriyet bulmasını , nefes almasını temin edel im. Ondan sonra bir 
kongre yapal ım, bu kongrede teknik meselelerle birl ikte her şeyi alâka
darlar, teknisyenler huzuriyle konuşal ım, fikirlerini alal ım. Ancak bu su
retle teknik ve isabetli bir kanun yaratı lmış olur. Art ık iş letmelerin revir
lerin bugünkü şekilde devamına tahammül edi lemez. Bundan yalnız is
tifade eden bir zümre milyonlar edinirken, "Devri sabık yaratmayacağ ı z " 
diye bunlar ın üzerinde durmamazl ık edemeyiz. 

Mut laka heyet inizden rica ediyorum. Bu suiistimaller büyüktür . Sa
y ın Adl iye Veki l inden sorulsun; kanunsuz luktan dolayı vatandaş lar ın 
adl iyeden hüküm alıp da orman müdüriyet i umumiyes in in ödediğ i taz
minat y ekûnu nedir? Bu tazminatı çarıklı millet veriyor. Onun üstünde 
oturan insan kendi vazifesini suiistimal etmişse, adliye de o rman idare
sini m a h k û m ettirmişse bu niçin benim mil let imin sırt ından ç ıksın? Bu 
mahkûmiye t miktarı milyonları belki yüz milyonları aşar. Yalnız bunun 
iç inde zingal vardır ki, bir sene sonra bütün teşkilâtiyle Devlete kalacak
tır. Bu memleket in bünyesini y ıkmak için, hattâ yabancı , yıkıcı diye 
kork tuğumuz düşman bir rej imin milyonlar sarfetse memleket bünyes in
de ve ekonomis inde yaratamayacağı bir suikasıt oldu; net ice lendirecek 
kadar böyle kasti bir kanun yapan insanın ilk işi z ingal in istilâsı o lmuş-
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tur. Bu işten bugün millet 20 mi lyona mahkûm o lmak üzeredir. Bunun 
gibi daha binlerce dâva devam etmektedir. Bir de irtikâp ve ihti lastan 
m a h k û m olanların mahkûmiyet yekûnunu görel im. Hattâ Türk iye dere
ces inde çürütü lmüş servetler ve milyonlar derecesindeki sui ist imal ler in 
tahkikat raporları vardır ve tahkik tespit edilecek meseleler vardır . Bun
lardan biri içimizdeki Maraş Milletvekili Başmüfett iş Nedim' in raporudur . 
Onun altı aylık sayı ile 20 milyon suiistimal tespit edi lmiş ve net icelen
miştir. Bu 20 mi lyondan başka binlerce daha tahkikat vardır. Bunun ne
ticelerini, mesullerini ve milletin parasını alanları bu millet unutmaya
caktır. Milletin parasını yiyen, milletin parasının üzer inde oturanlar için 
bu Mecl isin içinde bir tetkik heyeti seçilsin. Böyle bir heyet bu Mecl is in 
iç inden mut laka çıkmalıdır ki, bu işlerin tahkikatını yapıp vesikalar ını 
hazır layıp adl iyeye teslim etsinler. 

Arkadaşlar , bir de gençl ikten bahsetti ler. Bu da biraz tuhaf ıma gitti. 
Kültürlü gençl ik yetiştirdik diyorlar. Yetiştirdik dedikleri o zavall ı gençli
ğe ne gibi bir istikbal hazırladılar? Bu kültürlü gençl ik kendi ler ine âdeta 
kültürlü düşman vaziyetindedir. Bugün bir bahçıvan, bir küfeci, bir süt
çü her yerde kendisine göre bir iş bulabil iyor ve geçiniyor. Fakat arka
daşlar, onlar ın iftihar ettikleri gençl ikten, el inde üniversite d ip loması ile, 
bir mübaşir l ik inhilâl edince, 150 kişi müracaat ediyor. Adl iyeci arkada
şımız Celâl Bey burada, o söylemiştir, mübaşir l iğe, mukayyit l iğe can atı
yorlar. Geceleri şoförlük yapmak suretiyle tahsilini yapmak için uğraşan 
gençl ik, bir mukayyit l ik için efendilerin seksen tanesine başvuran tavsi
ye mektubu arayan teknik üniversite diplomalı gençlik memleket in sakat 
ekonomi sistemiyle her türlü hayat imkânının kapandığ ını görür, bir mü
başir l ikten başka geçim imkânı bulamazsa onu yetiştirdik diye övünül
mez, o gençl ik karşısında utanılır. 

Dördüncüsü, İkinci Cihan Harbinin güçlükler inden bahsett i ler. İkin
ci C ihan Harbi, benden evvel konuşanlar ın söyledikleri gibi, (Harbe gir
mek felâkettir ama, biz im girmediğimize göre) çok cazip tarafları vardır. 
Büyük fırsatlar elden kaçtı, altınlarla memleket i do ldurmak kabildi , mil
leti zengin e tmek mümkündü. . 

Ak l ıma gelmişken bir misal olarak arzedeyim; ben im bir travers hikâ
y em vardır, İngiltere istiyordu, hem de çürük, beheri 21 lira idi, müraca
at tarihi dahi cebimdedir, bugün yarın, tam üç sene sürdü. Bırakın 
memleke te para girsin, dedik. "İdiğinden, ise de " diye tam üç sene mu
ameles i sürdü. Traversler de çürüdü, onlar da rahat etti, biz de rahat et
tik, memlekete de kırk para girmedi. A m a aynı tarihlerde, istediklerini 
yekten zengin etmek için, ihracat müsaades i vermiyorlardı . O tarihte 
Zingal in bir müzayedesi o lmuştu. Bir buçuk milyon liralık bir şeydi. Na-
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zarı d ikkat imi celbetti, 1,5 milyon liraya, bu memleket in böyle bir şeye iş
tira tahammülü yoktur. Mut laka bunda bir şey var dedik, keresteci ar
kadaşlar ı topladık, bir şirket halinde müzayedeye iştirak ettik. Sinir len
diler, b i lmem neler oldu. Bunun tahkikatını Nedim Bey ikmal etti. Üç de
fa bize ihale o lduğu halde Ankara 'dan tel aldılar, ihaleyi bozdular . Temi
nat verdik, o lmadı, birisinin kayın biraderi, isterlerse açıklar ım, merakta 
kalmasınlar : Akdeniz Şirketi Müdürü olana verdiler. Zaten bu müzaye 
de onun için hazırlanmıştı , ona verildi. Bizim inadımızdan da Haz ine 300 
bin lira kazanmış oldu. Tabiî biz mecburen çekildik, o zata ihale edildi. 
O da kendis ine ihale edildiğinin dakikasında İsrail 'e sattı. 600 bin lirayı 
hiçbir muameleye el sürmeden aldılar gittiler. Buna dair ma lûmat Ne
dim' in raporunda muazzam şekilde vardır. İşte böyle muamele ler le bu 
İkinci Dünya Harbinde bu suretle cüz'i bir dövizin memlekete g i rmes ine 
imkân verildi. Fakat bugün Adnan Menderes ' in teessürle söylediği gibi, 
döviz temin etmek için dört ton altınımız da gitmiş, İkinci C ihan Harbin
de bu memlekete döviz akması icabederdi. Bugün alt ınlarımız gidiyor. 
İzah ett iğim şekilde cüz'i elde edilen dövizler de nereye gitti. Buna da dik
kat etmeniz i rica ederim. 

Arkadaşlar ; siz bu dövizlerin faturasını görmek istiyor musunuz? Bir-

gün Park Otele gelin, orada yar ım asırlık hanımlar ın rumbas ında, sam

basında; sürmesinde, r imelinde, rujunda, ufak tefeğinde görebil irsiniz 

arkadaşlar . (Gülüşmeler). 

Bu kadar seyyiatı, millet parasının hesabını sormak icabeder, eğer 
soru lmazsa ben bu kürsüden sonuna kadar bağır ır ım. Hiç o lmazsa bir 
gece olsun onların uykularını kaçırır ve huzurlarını bo zmazsam göz ler im 
açık gider arkadaşlar. (Alkışlar). 

A L A K A N T (Muammer - Zonguldak) - Muhterem arkadaşlar; söz ler ime 
Sayın Halide Edip Adıvar arkadaşımızın, bu Bağımsız Mil letveki l inin, 14 
Mayıs gününün Millî bayramlarımız içine al ınması hususundak i teklifi
ne bu teklif Adnan Menderes Hükümet in in ve programının vası f ve ma
hiyetini gayet iyi bel irtmesi itibariyle cevap vermek suretiyle başlayaca
ğ ım. 

Arkadaş lar ım, seçimlerden evvel millete hitap ederken dedik ki; 19 

Mayıs tarihi İstiklâl Savaşına baş lamak için Büyük Atatürk 'ün Karade

niz sahil lerine ayak bastığı gündür. 14 Mayıs tarihi de Mil let imizin hür

riyet tarihine ayak bastığı gün olacaktır. İşte bu itibarladır ki, Sayın Ha

lide Edip Adıvar ' ın tekliflerini, ekseriyet partisinin mensubu bir mil letve

kili olarak, desteklemeyi ve hattâ bu hususta bir kanun teklif inde bu lun

may ı üzer ime almış bu lunuyorum. 
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Arkadaşlar ; Halide Edip Adıvar arkadaşımız ın buradaki huzurlar ı bi
ze, Adıvar kürsüsünün biraz daha kuvvet lenmiş o lduğunu göstermek su
retiyle ayrıca bir memnuniyet ve i tminan vermektedir . Yeni Hükümet ha
kikaten bir mazhariyet le ve birçok mesuliyet ve güçlüklerle karşı karş ıya 
bulunmaktadır . 

Bu mazhar iyet binlerce ve binlerce seneden beri yaşayan Türk Mil le
tinin serbest reyi ile bir iktidarı değiştirerek, onun yer ine başka bir ikti
dar get i rmek suretiyle Menderes Hükümet in in bu memleket i idare e tmek 
mukadderat ın ı , vazifesini üzerine almak mazhariyet idir ve hakikaten ar
kadaşlar yalnız Türk tarihini değil, binlerce ve binlerce senedenber i dün
ya tarihini tetkik ettiğimiz zaman hiçbir milletin serbest reyleriyle bir dik
tatörlük idaresini bir demokrat idaresiyle değişt irmeye muvaf fak o lduğu
nu görmüyoruz . Asil ve izanlı mil letimizin bu başarı saadeti Türk tarihin
de değil, fakat bütün cihan tarihinde emsal ine rast lanmayan bir mazha
riyettir. Buna mukabi l mahrumiyet ler i de mesuliyet ler i de o kadar bü
yüktür . Onun içindir ki, Hükümet programında bu mahrumiyet ler i teba
rüz ett irmek hususunda gösteri lmiş olan cihetleri asla mübalağa l ı bul
muyo rum. Ne kadar yumuşak yazmak laz ımsa o kadar yumuşak yazıl
mıştır ve ne kadar nazik o lmak m ü m k ü n ise o kadar nazik o lunmuştur . 

Hükümet programında arkadaşlarımızın ş imdiye kadar üzer inde az 

durduklar ı mesele lerden biri de işçilerimize karşı yapı lmış olan vaitlerdir. 

Arkadaşlar ; hakikaten biz işçilerimizi, ateş ve demir çember inden dı
şarıya fırlayarak, bu Millî zaferin kahraman evlâtları olarak gördük. Türk 
işçileri kendi haklarını müdafaa etmek için Demokrat Parti saf larına se
nelerden beri iltihak etmek suretiyle vatanperverl iklerini , mil l iyetperver
l iklerini ispat etmişler ve her türlü hak ve h imayeye ve kendi ler ine her 
türlü it imat ve emniyete lâyık olduklarını fiilen göstermişlerdir . Daha ev
vel bu husustaki hükmünü Demokrat Parti burada, Büyük Mecl iste za
bıt lara geç irmek suretiyle ifade etmiştir. Vatanperver işçi lerimizin bu va
sıflarını bir kere daha buradaki zabıt lara geç irmek suretiyle tar ihe malet-
mekte bir şeref ve iftihar duymaktay ım. 

Arkadaşlar , parti beyannames inde işçilerimize grev hakkın ın tanına

cağı sarahaten ifade edi lmektedir. Grev hakkı elbette programımızda 

mevcut o lduğu gibi memleket imiz in içtimai ve iktisadi bünyes in i sarsma

yacak hükümler i ihtiva etmek suretiyle kendiler ine veri lecektir. Elbette 

Büyük Meclisiniz, bu hükümler i tespit ederken kendi reyini kul lanacak

tır. Y ine programımızda yer almış olan işçilerin ücretli tatil ve mezuniyet 

haklar ının Hükümet beyannames inde samimiyet le ve aç ıkça yer a lmış 

bu lunmas ın ı da memnuniyet le görmektey im. 
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Sosyal dâvalarını halletmiş birçok memleketler, işçilerin bu haklar ını 
tanımışlar ve işçiler de fiilen bu haklardan istifade e tmek imkânlar ını el
de etmiş bulunuyorlar . 

Fakat Hükümet beyannamesinde yer a lmayan bâzı hususlar da var
dır ki, bunlar ın beyannamede yer a lmamış o lduğunu gayet tabiî görmek
le beraber hakikaten ve bi lhassa kıymetli çalışan samimî Ça l ı şma Baka
nının ıttı lalarına arzetmek isterim. 

İşçilerin hukukuna ait bir İhtiyarlık Sigortası Kanunu çıkmıştır. O za
man biz, Demokrat Parti Meclis Grubu olarak buna itiraz ettik. İhtiyar
lık Sigortası Kanunu seçimlerin arefesinde tatbik edi lmeye başlandı . İş
çilerin büyük kütlesi tarafından o zaman itirazlarımız varit görüldü ve iş
çi lerimizin bizi teyit ettiğini müşahade ettik. Bunun teferruatını burada 
arzetmek istemem, icabederse Sayın Bakana arzeder im. İş Kanunu işçi
ler imize yarın ve yar ından sonrası için emniyet temin e tmemekted ir . İş 
Kanununun 13 üncü maddesi gayet müphem hükümler le işçi lerimizi iş 
verenin keyfine tâbi olarak kapı dışarı edilmesi telâkkisiyle karşı karş ıya 
bulunmaktadır lar . Bu hususta yeni teminat konmasın ı bütün demokrat 
rej imlerde olduğu gibi her vatandaş gibi işçinin dahi kanun daires inde 
hareket ettiğini takdir eder ve beş on gün sonrasından emin bu lunman ın 
temin edi lmesi lâzımdır ve nihayet İş Kanununun şimdiye kadar tatbika
t ında samimiyet gösteri lmemiştir. 

Büyük işçi kütlelerinin arasına girdiğim zaman işçi lerimizin bunlar
dan çok şikâyet yaptıklarına muttal i o ldum. Meselâ İş Kanununa göre şi
kâyet yapan işçinin iş verene bildiri lmesi lâzım geldiği halde Ankara 'da 
şikâyet yapan birçok işçiler, Çal ışma Bakanlığı müfettişleri taraf ından, iş 
verene bildirilmiştir ve bunun neticesi olarak da işçiler iş ler inden mah
rum edilmişlerdir. İşçilere bâzı haklar temin eden İş Kanunu hükümler i 
ne bi lhassa Çal ışma Bakanının işçilerle birer arkadaş gibi temas e tmek 
suretiyle sadece Çal ışma Bakanlığı müfettişleri ve işçi mümessi l ler iy le 
değil , bizzat işçilerle temas etmek suretiyle tatbikatta samimiyet in temin 
edi lmesinin lâz ımeden olduğu artık anlaşılmış bulunmaktadır . 

Arkadaşlar , biz Zonguldak Milletvekilleri, işçi lerimizin demokras i dâ

vasını anlayış ve bu dâvayı tahakkuk ettirmek hususunda ikt iham ettik

leri büyük fedakârl ıktan dolayı kendilerine minnettarız, Demokrat Parti 

işçilere, minnettardır ve bütün Türk Milleti işçilere, Demokra t Parti saf

lar ında yer a lmak suretiyle hak ve hürriyetlerini müdafaa hususunda bir 

mil l iyetçi partiye iltihak etmek suretiyle göstermiş oldukları anlayış ve 

muvaf fakiyet indeki yardımları bakımından Türk Milleti Türk işçi lerine 

minnettardır , medyundur . 
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Arkadaşlar , Hükümet in ticaret polit ikamız hakkında programında 

güzel ve esaslı hükümler mevcut bulunmaktadır . Bu hususta teferruata 

gir i lmemiştir. Gir iş i lmediğinden dolayı vâki tenkidi gayrivârit görmekte

y im. Yalnız şu noktayı bel irtmek isterim ki, Menderes Hükümet i bu 

memleket in işlerini, memleket in ticari bir buhran arefesinde bu lunduğu 

bir z amanda üzerine almış, dünyanın her memleket i ticari işlerini tanz im 

için birçok kararlar alırken C. H. P. Hükümet ler i vâki bütün ihtarlarımı

za rağmen gereken tedbirleri zamanında almayarak bugün Menderes hü

kümet in i çok güç bir durumda bırakmış bulunmaktadır . Av rupa Konse

y ine dahil memleket ler , Avrupa İktisadi İş Birliğine dâhil olan memleket 

ler kendi aralar ında gümrük resimlerini indirmek, muame le Vergis i set

lerini indirmek ve dahilî fiyatları ucuzlatmak suretiyle kararlar alıp % 50 

serbest ithal e tme imkânını bugün % 80 e ç ıkarmak yol larını bulmuşlar

ken Halk Partisi Hükümet ler i bu hususta ne tek bir tedbir alabi lmişler, 

ne de tek bir mütalâa bel irtmek imkânını elde edebi lmişlerdir. Bu suret

ledir ki bugün memleket imiz kendi toprak ürünlerini ve müstahsi l in in 

yetişt irdiği malları harice ucuz satmak ve ona mukabi l müstahsi l in istih

lâk ettiği mamul fiyatlarını gayet yüksek fiyatlarla satın a lmak mevki in

de kalmaktadır . Bu vaziyet, biz im memleket imiz in 1930 senesinde geçir

miş bu lunduğu ticari buhrana benzer bir buhran geç irmek ari fesinde ol

duğunu bize hatır latmaktadır. 1930 senesi buhranın ın ıstıraplarını şah

sen tatmış ve görmüş olan müstahsi l bir mıntakanın evlâdı olan Adnan 

Menderes ' in bu meseleyi lâyıkıyla kavrayacağını ve lâz ımgelen tedbirleri 

a lmakta icabeden cesareti göstereceğini ümit eder im. 

Arkadaşlar ; Anayasa meselesi üzerinde Mecl is imizde konuşmalar ol

muştur . Anayasada değişmeler yapı lması lâzımdır. Bu Mecl iste öyle ka

rarlar al ınmıştır ki, biz onların sarahaten Anayasaya muhal i f o lduğunu 

iddia ettik. Mese lâ son çıkan Toprak Kanununda Anayasaya muhal i f hü

kümler vardır. Halkevleri namı alt ında Halk Partisine tahsisat a lmak 

Anayasaya mugayirdir . Bunları iddia ettik, fakat tetkik edecek bir merci 

bu lamadık . Nihayet memleket in büyük mukadderat ı üzer inde müess ir 

o labi lmesi için Cumhurbaşkanın ın hiçbir kudreti yoktur dendi . Ondan 

seneler geçt ikten sonra tekrar söylendi ki Cumhurbaşkan ı mil letvekil le

r inden ayrı olarak yemin etmektedir. Binaenaleyh ayrı ve hususi salâhi

yetleri vardır. Bütün bunlar gösteriyor ki Anayasada değişikl ik yapı lma

sı lâzımdır. İcra kuvveti, Cumhurbaşkanın ın gerek Anayasamızda ve ge

rek beynelmi le l par lâmentar izm teamülleriyle ve gerekse â m m e hukuku 

edebiyat ınca tespit ve tâyin edi lmiş olan hak ve salâhiyetlerini Anayasa

da tavzih etmek lâzımdır. Ta ki, bizden sonra gelecek olan başka bir Mec-
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üs, tekrar Anayasa hükümler ine muhal i f bir karar ittihaz e tmes in ve ta 

ki, b izden sonra gelecek olan başka bir Cumhurbaşkan ı bu şeki ldeki bir 

y emin maddes ine dayanarak, kanunlara itaat, millî hâkimiyete itaat 

h ü k m ü n e dayanarak kendisinde ayrıca bir salâhiyetin bu lunduğu vahi-

mes ine düşmesin. Bunun içindir ki, Anayasada değişikl ikler y apmak ve 

Büyük Millet Meclisinin hak ve salâhiyetlerini tebarüz ettirerek her han

gi bir iddiaya meydan vermemek suretiyle hükümler koymak lâzımdır. 

Ancak Halk Partisinin mevzuubahis ettiği gibi, bu Anayasa tadi lât ın

dan bekleni len gaye muvazenei kuvva esasına veya tefriki kuvva esas ına 

kaymak ise ben bunun yer inde olmadığı kanaat indey im. Büyük Millet 

Meclisi azaları takdir buyururlar ki; kuvvetlerin birliği esasına dayanan 

Devlet s istemi haricinde kalan Devlet sistemleri İsviçre'de müstesna ola

rak tatbik o lunan direkt sistemin haricinde iki esaslı s isteme irca edile

bilir : 

Bunlardan bir tanesi Cenubi Amerika 'da tatbik edi lmekte olan kuv

vetlerin ayrılığı sistemi, bu ancak Birleşik Amer ika Hükümet ler inde müs 

pet bir netice vermiştir. Bu da; Birleşik Amer ika Devletlerini teşkil eden 

unsurlar ın demokrasiy i iyi hazmetmiş o lmasından ileri ge lmektedir . 

Birleşik Amer ika Hükümet ler inde mevcut olan tefriki kuva esas ına 

dayanan Anayasalar Cenubi Amer ika Hükümet ler inde anarşi yara tmak

ta ve sık sık ihtilâllerle Reis icumhurlar ın birer diktatör o lmas ına sebep 

olmaktadır . Bunun üzerinde tetkikat yapmış olan Cenubi Amer ika Dev

let Başkanlar ından bir tanesi diyor ki; Cenubi Amer ika Devlet ler inde 

mer' i olan bu tefriki kuva esaslarına göre, Anayasa lara göre iş baş ına ge

len Cumhurbaşkanlar ın ın diktatör o lmamalar ı için kendi ler inde kato ru

hu bulunmal ıd ır . Bu (Kato) tâbiri eski Roma'da faziletkârlığı ve salâbeti 

ahlâkiyesiy le tanınmış bir senato azasının ismidir. Bu bir tefriki kuva 

s istemine yani Büyük Millet Mecl is inden itimat a lmayarak, Büyük Millet 

Mecl is inin ademi it imadiyle düşmeyerek, Büyük Millet Mecl is inin yalnız 

teşriî vazifeleri dâhil inde kalması esaslarını ihtiva eden bir Devlet siste

minin millî bünyemize uymayacağı kanaat indeyim. Bir de muvazene i ku

va sistemi bulunmaktadır . Bu muvazenei kuva da Hükümet , Büyük Mil

let Mecl is inden itimat alır. 

Büyük Millet Meclisinin ademî itimadı ile düşer. Fakat aynı z amanda 

Büyük Millet Meclisinin icra kuvveti tarafından ve İkinci Mecl is in iştira

ki ile feshedi lmesi hali tanınılır ve Meclisten ç ıkmış olan kararlar ya bir 

Ayan Meclisi tarafından veya ona mütenazır bir Mecl is taraf ından kabul 

ed i lmedikçe kanun haline gelmez. 
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Halbuki arkadaşlar; muvazenei kuva usulü siyasi tarihin seyri neti

ces inde dumura uğramış bir hukuki müessese hal ine gelmiştir. Bütün 

hâkimiyet i mil l iye nazariyeleri i lerledikçe Millet mecl is ler inde millî hâki

miyet tekasüf etmiştir. 

1870 de Fransa Anayasasında, Fransa Cumhurbaşkan ına Ayan Mec

lisinin kararını a lmak şartiyle Millet Meclisini feshetmek salâhiyet i veril

mişti . Fransız Cumhurbaşkanı Macmahon Meclisi Ayanın muvafakat i ol

duğu halde Fransız Meclisi Mebusanını feshetti. Fakat yer ine gelen Mec

lis bu kararı beğenmedi ve Fransız Re is icumhuru Macmahon mevki ini 

terk e tmek zorunda kaldı. 

İngiltere tarihini tetkik ettiğimiz zaman bütün millî salâhiyet ler in 

Avam Kamaras ında toplanmış o lduğunu görürüz. İngiltere'de A v a m Ka

maras ı oğlanı kız yapmaktan, kızı oğlan yapmaktan başka, her şeye ka

dirdir darbı mesel i , bu kuvvetlerin ne kadar mütebar iz bir şeki lde toplan

mış o lduğunun bir ifadesidir. 

Ş imdi Hükümet in beyannamesi içinde Anayasada yapı lacak tadilât 

sarih ve teferruatla z ikredi lmemiş olması muhalefet taraf ından tenkide 

uğramışt ır . Halbuki bunu teferruatiyle z ikretmeyerek, ancak bu lüzum

dan bahse tmek suretiyle ve neticei kararın Büyük Millet Mecl is inin, ya

hut Devlet in ve partinin salâhiyeti organlarının karar ına b ırakı lmak su

retiyle karş ımıza gelmiş olması Hükümet in kiyasetini ispat eder. 

Eğer B. M. M. ne ait olan ve Anayasada değişiklik yapı lması için de 
150 mil letvekil inin imzasına ihtiyaç gösteren bir Devlet bünyes indek i de
ğişikliği Hükümet , bir Hükümet meselesi olarak ele almış o lup da bura
ya muayyen teferruatla gelmiş olsaydı o zaman kıyasetsiz bir Hükümet 
olarak hareket etmiş o lurdu. 

Arkadaşlar , biz 14 Mayıs tarihinin millî bayramlar ımız aras ında yer 

a lması hususunu memnuniyet le telâkki ederken ilk defa millî irade ile ve 

vatandaşlar ımız ın serbest reyleri ile meydana gelmiş olan bir B. M. M. 

nin teşekkülü iftiharı içindeyiz. 

Ş imdi ilk hamlede ve ilk konuşmada B. M. M. daha tecrübe yapama

dan bugün mevcut bulunan haklarının bertaraf edi lmesi şekl inde tadilât 

yap ı lmas ına gi tmek bizim bu sevincimizle ve ift iharlarımızla tezad teşkil 

eder kanaat indey im. Anayasada lâzımgelen değişiklikler, yapı lmal ıdır . 

Fakat yapı lacak bu değişiklikler, arzettiğim şekilde B. M. M. nin salâhi

yetlerini icra kuvveti reisinin salâhiyetini tavzih mahiyet inde olmal ı ve 

her hangi bir makamın veyahut her hangi bir Cumhurbaşkan ın ın kendi

sinde m e v h u m salâhiyetler bu lunduğu faraziyesiyle B. M. M. nin salâhi-
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yetler ini tenkis edecek icrai hareketleri önleyecek mahiyet te bu lunmal ı 

dır. (Alkışlar). 

B A Ş K A N - Efendim, on beş dakika için o turumu tatil ed iyorum. 

B A Ş K A N - Oturumu açıyoruz efendim. Sıra Etem Menderes ' indir . 

GÜROL (Saffet - Konya) - Efendim, bir takririmiz var lütfet okuttu

rulsun. 

B A Ş K A N - Efendim, iki takrir var, münderecat lar ı başka başka ma

hiyet taşıyor. Bu takrirleri oya arzetmeden evvel, Hükümet in hazır o lup 

o lmadığ ını öğrenmek isterim. Gelen cevaba göre hareket edeceğ im. O n u n 

için cevap gel inceye kadar söz sıraları gelmiş olan arkadaşlara söz vere

ceğ im. 

D Ü Ş Ü N S E L (Feridun Fikri - Bingöl) - Reis Bey, usul hakk ında birkaç 

söz söy l ememe müsaadeniz i rica ederim. 

Arkadaşlar , dünden beri birçok mütalâalar yürütülüyor . Bu mütalâ
alara karşı, muhalefet saflarında bulunan arkadaşlar ın da bâzı cevapla
rı o lması lâzımdır ve olacaktır. Tensip buyurursanız . Tüzüğün 88 inci 
maddes in in ikinci bendi gereğince bir lehte, bir aleyhte söz ve rmek sure
tiyle muhale fet te bulunan arkadaşların bâzı konulara cevap vermes i im
kânını temin buyuracaksınız . (Doğru sesleri) 

B A Ş K A N - Efendim; veri lmiş olan takrirlerin münderecat ın ı ş imdi Fe
r idun Fikri arkadaşımız da teyid ediyor, bu takrirler mazhar ı kabu lünüz 
olursa, arkadaşlara bir lehte ve bir aleyhte o lmak üzere söz vereceğ im ve 
ondan sonra da Hükümet söyleyecektir. 

C E B E S O Y (Ali Fuat - İstanbul) - Arkadaşlar, İçtüzük sarihtir : bu gi
bi müzakere lerde bir lehte bir aleyhte söylenebilir. Yoksa mütemad iyen 
aleyhte söylenil ip de kifayeti müzakere takriri veril irse, karşı tarafa söz 
söy lemek imkânı kalmaz. Onun için bu imkânı vermeniz i r ica eder im. Bi
naenaleyh bu takririn de reye konulmasına lüzum yoktur. Reis Bey de bu 
r icamı kabul ederlerse çok yer inde olur. (Doğru sesleri). 

B A Ş K A N - Arkadaşlar, Ali Fuat Cebesoy 'un noktai nazar ı Kamutay ın 

karariyle kabil i tatbiktir. Söz sırası meselesinde bir lehde ve bir a leyhte 

o lmak üzere bir prensibe tâbi o lunması heyeti muhteremeniz in reyiyle 

halledi lecektir. Binaenaleyh Riyaset Divanı, bunu bu şeki lde re 'sen idare 

e tmeye kendisini salahiyetli görmemektedir . Tüzüğü tetkik ettik bu, an

cak Kamutay ın vereceği karara mütevakkıft ır. Bu it ibarla eğer bu noktai 

nazar tasvip edilirse o şekilde hareket etmek üzere Al i Fuat Cebesoy 'un 

teklifini heyeti muhteremeniz in reyine arzediyorum. Kabul edenler el kal

dırsın.. 
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Söz a lma sırasına göre konuşmanın devamını i ltizam edenler el kal
dırsın... 

General Ali Fuat C e b e s o y ü n teklifi kabul edilmiştir. Bundan sonra 
konuşmalar bu şekilde idare edilecektir. 

Söz General Ali Fuat Cebesoyündur . 

C E B E S O Y (Ali Fuat - Eskişehir) - Aziz arkadaşlar ım; söz ler ime başla
madan evvel 9 uncu B. M. Mecl is inde, aranızda bu lunmaktan duyduğum 
şeref ve iftiharı huzurunuzda tebarüz ett irmek isterim. 

Arkadaş lar , Adnan Menderes Hükümet in in bize get i rmiş o lduğu 
program büyük bir çoğunlukla iktidarı elde etmiş olan Demokra t Parti 
Hükümet in in millet ve memleket işlerini nasıl idare edeceğini ve bunlar ı 
hangi yo l lardan emniyet, it imat ve başarıya götüreceğini göstermektedir . 

Arkadaşlar , programda bir takım hizmet ve işler s ıralanmış, hattâ bâ
zıları üzer inde şimdiden kararlar verilmiştir. Arkadaşlar , her ne kadar bu 
program birkaç gün içerisinde Adnan Menderes Hükümet i taraf ından 
haz ı r lanmış ise de herhalde esasları 4 senedenberi ve Demokra t Parti ta
raf ından her vesile ile tetkik edilmiş, çalışı lmış bir programdır . Yan i de
mek ist iyorum ki, programın, esasları doğrudan doğruya Demokra t Par
tinin dört senelik ciddî çal ışmasına istinat etmektedir . (Soldan alkışlar). Bi
naenaleyh ben programı böyle olarak telâkki ed iyorum. Gene onu arzet-
mek isterim ki, programda günlük tedbir ve vait lerden eser yoktur . Bu da 
şayanı şükrandır . 

Arkadaşlar , programın ana hatlarını ele alıp iyice tetkik edecek olur
sak yapıc ı ve çok ümit verici bir durumda o lduğunu görürüz. Bundan do
layı kendi ler ine başarılar di lerim. 

Programın ruhu, nüfusumuzun % 80 nini teşkil etmiş olan köy lümü
zün ka lk ınması ve eski ziraat usullerinin yenileşt ir i lmesi ve zirai kredi le
rin çoğalt ı lmasını ihtiva etmektedir. Bu müh im meseleler i de içerisine al
mış olan millî ekonomi meselelerini bu program içerisine a lmış ve bina
enaleyh burada millî ekonomi dâvamız da ön plâna alınmıştır. 

Ehemmiye tçe hiç de geri ka lmayan idari, içtimaî, ahlâki mesele lere de 
tamamiy le bu programda yer verilmiştir. Bi lhassa Hükümet in bir devri 
sabık ya ra tmamak fikrine tamamiyle iştirak ediyorum. Bunu kendileri
nin anladığı mânada anlamaktay ım ve da ima Demokrat arkadaşlar ımı
zın burada tekrar ettikleri gibi suçluları affedecek değiliz. (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar ; vaziyeti böyle hulâsa ettikten sonra, A d n a n Menderes 
Hükümet in in muvaffak o lmaması için hiçbir sebep gö rmüyorum. Çünkü 
Demokra t Parti dört senedenberi memleket işlerini, mil let işlerini nasıl 
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gördüğünü ve nasıl yürüteceğini her vesile ile izhar etti ve mil let de bu 
görüşler i ve bu kararları 14 mayıs günü tasvip etmiş bu lundu ve tam bir 
i t imad ile belirtti. Bu suretledir ki dokuzuncu Büyük Millet Meclisi top
lanmış bulunuyor . Binaenaleyh, böyle bir kuvvete ist inad eden bir Hü
kümet in muvaffak o lmaması için ben, hiçbir sebep gö rmüyorum. Kendi
lerine bu kürsüden başarılar di lerim. Elbette y ine bu kürsüden kendi le
ri ile görüşmek fırsatını bulacağız. 

Şunu da söylemek mecburiyet indeyim ki, burada, Büyük Millet Mec
l isinde ne kadar kuvvetli murakaba yürürse hiç şüphe yok ki, Hükümet 
lerin başarıs ını temin eder. Murakabasız mecl islerde Hükümet ler ; hiçbir 
z aman arzu edildiği veçhile muvaffak olamazlar. Onun için kendi ler i ile 
da ima sık sık konuşacağız, fikir ve kanaatlerimizi aç ıkça ifade edeceğiz. 

Programında iki müh im nokta üzerinde Büyük Millet Mecl is inin na

zarı dikkatini celbederim. 

Bunlardan bir tanesi; Ulaştırma, diğeri de su lama meselesidir . Ulaş

t ı rma meselesi çok güzel hulâsa edilmiş fakat bir ulaşt ı rma p lânından 

bahsedi lmemişt i r . Yalnız Ulaşt ırma plânı içerisine giren karayol lar ının 

daha süratli yapı lmasını ve motorlu vasıtaların daha z iyade kolayl ıkla iş

lemesini temin etmekten bahsedilmiştir. 

Halbuki bendeniz arzu ederdim ki, evvelâ bu münaka le şebekesini 
dahi i tmam ederek iktisadi vaziyetimiz ve ka lk ınmamıza daha iyi h izmet 
temin edilsin. Ma lûmu âliniz kalkınmanın baş ında evvelâ münaka le me
selesi gelir. Bu harb sonunda Fransa'da ve İtalya'da gördük; sonra bu
gün en modern bir devlet ve memleket haline gelmiş bu lunan Birleşik 
Amer ika 'da her şeyden evvel münakale meselesi halledilmiştir. Bunlar ı 
uzun boylu izah etmeye hacet yoktur; münakale iyi vaziyette o lmazsa, 
ka lk ınma iktisadi o lamaz. Binaenaleyh bendeniz yalnız geçen seneden 
beri Halk Partisi Hükümet in in kemali ehemmiyet le baş lamış o lduğu bu 
yol dâvasının devam etmesiyle işin halledileceğini zannetmiyorum. Çün
kü münaka le işleri içerisine diğer vasıtalar da girer. Demiryol lar ı , l iman
lar, denizyol ları , hattâ havayolları ve saire de bunlar ın içerisine girer. 

Arkadaşlar , bugün demiryolları şebekesi memleket in her tarafına ya

y ı lmış vaziyettedir. Yani bugünkü vaziyete göre, yol lar ımız ikmal edil in

ceye kadar demiryol lar ından istifade edeceğiz. Fakat demiryol lar ının bu

günkü vaziyeti o kadar sıkışık bir durumdadır ki eğer kendis ine biraz ne

fes vermeyecek olursak işletme gittikçe güçleşecektir. Çünkü bir taraftan 

Hükümet imiz istihsali art ırmak istiyor. İstihsal art ınca tabiî iş nakl iyata 

binecektir . Bu vaziyette demiryol larımızın durumunu nazarı i t ibara al

mamız lâzımdır. 
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Bugünkü demiryo lu hat lar ımız ın d u r u m u n u düşüne l im; İstan

bul 'dan bir hat çıkıyor Eskişehir 'e geliyor, oradan iki hat ayrıl ıyor, biri 

Cenup ist ikametini takip ediyor, diğeri de Şimal ist ikametini takip ediyor, 

tersine olarak bu hatlar Eskişehir 'de birleşerek bir tek hat o larak İstan

bul 'a gidiyor. Bu hatlara bir de İzmir 'den ve Aydın 'dan gelen hatları i lâve 

edersek, diğer şube hatlarını da ilâve edecek olursak göreceksiniz ki, Es

kişehir 'de bir yığınak oluyor buradan sonra yük yine tek hatta kalıyor, 

burada fortrafik oluyor. Hattın bu kısmında her hangi bir inkıta olursa, 

nakil vasıtalarının kısmı âzami âtıl kalır. Eğer Eskişehir 'den Gemlik, 

Bursa 'ya bir hat yapı lacak olursa veyahut mükemme l bir şose yapı lacak 

o lursa Marmara Deniz inden istifade edilerek böyle bir y ığ ınak hal inde 

Eskişehir 'e gelen nakliyatı ikiye ayırarak bu nakliyat kolayl ıkla yapı lmış 

olur. Malî durum göz önüne alınarak bu gibi hatların sıra ile inşası şebe

kenin ikmalini temin eder. Trabzon l imanından evvel, Samsun l imanına 

baş lansa idi, Samsun hatt ından daha çok istifade edilirdi. 

İktisadi bak ımdan bir misal daha arzetmek isterim : Karabük Fabri

kas ına demir cevheri Divriği 'den gelir. Ta Ankara 'n ın burnundak i I rmak 

İs tasyonuna kadar geldikten sonra geri döner ve Karabük'e gider. Eğer 

İ smetpaşa - Merzifon arasında bir ittisal hattı yapıl ırsa, hiç şüphe yok ki, 

bu mesafe 100 km. kısaltılır. Aynı zamanda Erzurum'un da doğrudan 

doğruya denizle ittisali sağlanmış olur. 

Arkadaşlar , bu misaller çok uzundur. Tabiî Bakanl ıkta bir iht isas he
yeti bunu inceden inceye daha iyi tetkik eder. Karayolları ikmal edi l ince
ye kadar bu bir iki yol yapı lmayacak olursa gittikçe artan ist ihsalâtın 
nakli de çok güçleşir. 

Bu bahsi bit irmeden evvel hava meydanlar ımız ın da inşaat ının çok 
geç kaldığ ından dolayı arzu ederiz ki, Hükümet imiz bir an evvel bunlar ı 
ikmal etsinler. Çünkü hava meydanlar ı ile bütün dünya ile en kısa yol
dan ittisalimiz temin edilecektir. 

Arkadaşlar , diğer bir mesele ; sulama meselesi . Çok haklı olarak dedi
ler ki, programda, ş imdiye kadar yüz milyon lira sarfedildi ve hakikaten 
istifade edi lmedi. Sebebi, bunun bir taraflı olarak düşünü ldüğünden do
layıdır, bu işe başlandığı zaman tam teşkilâtla baş lanmadı . Ayn ı zaman
da bu su lama işleri birçok mıntakalara taksim edildi. Her tarafa enerji 
sarfedildi. Binaenaleyh her tarafta istediğimiz neticeyi a lamadık. Ş imdi 
bu suların ıslahı meselesi karşıs ında bir de iskân meseles ini düşünme
yecek olursak, bir gün bir nehir, meselâ Gediz, Seyhan Nehirlerini ele 
alal ım. Farz buyurun ki, bunu ıslah ettik, her nevi şebekeyi yapt ık. Bun
ları kul lanacak kuvveti ve adedi az olan insanlar nasıl bu su lamadan is-
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tifade edebil ir? Sulama işi bit ince, suni gübre kul lanı l ınca ora lardan bir
çok defalar mahsul alınabilecektir ve köy lünün vazifesi çoğalacaktır . Za
ten bura larda insan azdır, kesafet temin edi lmezse bunlar ın bakımlar ı da 
m ü m k ü n olmaz ve az zamanda harap olur. Binaenaleyh çok temenni 
eder im ki; Adnan Menderes Hükümet i bu su lama işini Bayındır l ık Ba
kanl ığ ında bir müdüriyet i umumiye ile değil, hem ziraati ve hem de is
kân işlerini üzerine alacak bir teşkilât yapmalıdır . Yoksa su işlerini eski
si gibi yürütecek olursak buralarda kâfi derecede nüfus bu lamayacak 
olursa bu ıslah edilmiş olan nehir lerden de kâfi derecede istifade edi lme
miş olacaktır. 

Sonra arkadaşlar; bilirsiniz ki, dağlarda topraksız köylerimiz var ki, 
Karadeniz sahil lerimizde nüfusumuz sıkışık bir haldedir. Bu gibi sıkışık 
yer lerden Adana ve Menderes Ovalar ına insan getirilebilir. Bu suretle ıs
lah edi len sulardan âzami istifade edilmiş olacaktır. Tarih bize göstermiş
tir ki, Seyhan ve Menderes mıntakasında vaktiyle krall ıklar teessüs et
miştir. Buralar ın toprağı gayet münbitt ir . Bu itibarla bu su işini bir el
den idare e tmek doğru değildir ve bunu kül olarak müta lâa ederek hem 
ziraat ve hem de iskân işi pekâlâ halledilmiş olur. Aynı z amanda bu 
uğurda sarfedilecek paralar da yer inde kullanı lmış bulunacakt ır . 

Arkadaşlar , bugünlük söyleyeceğim bundan ibarettir, sizleri fazla ra
hatsız etmek is temem. 

Adnan Menderes Hükümet ine başarılar di lerim. (Alkışlar). 

B A Ş K A N - Cevdet Kerim İncedayı. 

İNCEDAYI (Cevdet Kerim - Sinob) - Muhterem arkadaşlar; otuz yıl l ık 
Millî hâkimiyet esasına dayanan Millî iradelerin hükmü alt ında seyreden 
bir deveranın mahsulü olarak ve hepimiz topyekûn Kemal ist rej imin öz 
ve halis çocukları olarak, Dokuzuncu Büyük Millet Meclisi üyeleri sıfa-
tiyle Türk Milletinin bundan sonraki demokrat ik hayat ındaki ileri inkişa
fına hizmet edecek insanlar olarak burada toplanmış bu lunuyoruz . He
pinizi saygı ile selâmlarım. 

Aziz arkadaşlar ım; bendeniz Hükümet programı ve ona karşı Part imi
zin beyanat ı üzerinde söz almış deği l im. İki o turumdan beri konuşan bâ
zı arkadaşlar ın bu yüce mukaddes Meclisi kuran vatandaş lardan muha
lefete de oy verenler hakkında ağır bir i thamda bulunmasa lard ı ve niha
yet 30 yıllık Cumhur iye t mahsulü olan ve bu devrin irfan ve tahsi l inin 
muhassa las ına ağır bir hücumda bulunmasalardı , bugün sanki Osman
lı saltanatının tam yüz yıllardır kötü bir bir ist ikamet tutarak bizi Sevr ve 
Mondros gibi bir yere getirip bıraktığı günün ferdasından derhal hepimi
zin saadet ve iftiharla telâkki ettiğimiz bugüne hemen ertesi gün var ı lmış 
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gibi müta lâa larda bulunmasalard ı söz a lmayacakt ım. Beni, affınıza mağ-
ruren birkaç dakikanızı kul lanmaya sevkeden esaslar bunlar oldu. 

Arkadaşlar ; elbette bir iktidar, Devlet işlerini yürütürken, ona, inan
dığı şekilde elindeki imkânlara dayanarak ist ikamet verecektir . Elbetteki 
b i lhassa ikt idarda bulunan Demokrat Partili arkadaşlar ımız ın içten iste
yecekler i murakabe unsuru olarak muhalefet in de noktai nazar ını ser-
detmesi bir vazifedir. Muhalefet tenkidlerini yapar, karşıl ıklı cevaplar ve
rilir. Bu münakaşa lar bu aziz milletin işlerini yürütmek için lüzumludur , 
bunun böyle yapı lması da şarttır. Biz de böyle yapacak ve devam edece
ğiz. A m a bâzı arkadaşlar pek az da olsa bu kürsüden bu esasın dış ına çı
karak 30 yıldır millet yo lunda şerefini beraber taşıdığımız işleri toptan 
tenkid edip bâzılarını da tamamen inkâr ettiler. Bu hal ben im v icdanım
da siz de iştirak buyurursunuz ki, bir akis yaptı . (Soldan; hayır sesleri). 

Arkadaşlar , hakikaten İktidar Partisine mensup arkadaşlar ın iki cel
sedir devam eden ağır tenkitler üzerinde muhalefet partisi tenkit lerinin 
bir tesiri var mı? diye, geçen günkü cevabı bir kere daha okudum; hür-
metsiz, riayetsiz, iktidarı ilk günde muvaffakiyet yo lundan ayıracak, üze
cek bir şey var mı diye. Kendi hesabıma böyle birşey bu lamad ım. 

Binaenaleyh arkadaşlarımız bu karşıl ığa cevap ver irken iktisadi, içti
mai mesele lerde bugüne kadar iktidarı elde tutan bir part inin işlerine de 
elbette mukabe le ederek o tenkidleri ret edecek mütalâalar ı yürütmek 
haklarıydı . 

Aziz arkadaşlar ım; şöyle yeni arkadaşlara bakt ım da, hepimiz 22 Ma
yıs günü teşekkül eden bu Yüce Kamutayın aziz mensuplar ı olarak 30 
yıllık devranda ya mesul iyet almış, memur olarak, milletvekil i olarak, şu 
hizmette , bu hizmette millet mukadderat ında aledderecat vazife mesul i 
yet inde bu lunmuş arkadaşlarız veyahut bunlar ın aziz aile mensuplar ıy ız . 
Biz arkadaşlar ım, bugüne kadar devam eden Cumhuriyet in bâzı olayla
rın ve program eksikliklerinin mücadelesini yaparken, medeniye t âlemi
nin, her gün demokrasi yo lunda ilerleyen yepyeni ve son asrın eseri diye 
iftihar ettiğimiz müstesna ve Millî tarihimize şeref veren bir devri inkâr 
ettiler. Bu eserle iftihar, milletçe hepimizin hakkıdır. 

BALIK (Hüseyin - Zonguldak) - Ancak şimdi söyleyebil irsiniz. 

İNCEDAYI (Cevdet Ker im - Devamla) - Zatıâlinizin telâkkisi böyle ola
bilir. Müsaade buyurun, v icdanımdan gelen şeyleri arzedeyim. (Devam, de
vam sesleri). 

Ve o b irkaç arkadaşın, mütalâalarını cevaplayayım. Mese lâ bu Mecli
sin kuru luşunda rey kul lanan 8 - 9 milyon vatandaşın 3 mi lyonunu te
cavüz eden ekalliyet partisine oy verenleri para ile satı lmış dediler. 
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DEMİRELL İ (Fuad Hulusi - İstanbul) - Öyle demedi . 

İNCEDAYI (Cevdet Kerim - Devamla) - Müsaade buyurun, bu mâna 

ve bu fikri uyandırabi lecek bu söz bende derin bir ıstırap ve teessür 

uyandırdı . Nasıl Demokrat Partiyi iktidara getiren dört mi lyon küsur rey 

aziz, mübarek , mukaddes ise, Halk Partisini akall iyette b ırakan bu üç 

mi lyon küsur reyi de o kadar aziz, mukaddes tanımamız lâzımdır. De

mokras i hayat ımızda geniş gel işmeyi, milleti ve memleket i idarede tuta

cağımız ist ikamet için güzel ve doğru bir anlayış ile çal ışırsak iyi olur. 

Sonra arkadaşlar ım; otuz senelik Cumhuriyet in , irfan hayat ının 

programında bâzı eksik ve kusurlar olabilir, ama 30 yıllık inkı lâp haya

tımızın yetiştirdiği evlâtları topyekûn, inkâr ederek Hamdi Başar ' ın dedi

ği gibi birer kullar, köleler yetiştiren bir maari f devri denir mi. (Zihniyet 
sesleri). Bugün yalnız şu Mecliste millî iradeyi temsil için, Millî hâkimiyet 

ve demokras i yo lunda mücadele ederek gelmiş birçok arkadaşlar ımız 

otuz yıllık Cumhur iye t irfanının, idrakinin, telkininin aziz muhassa la ve 

eseri değil midir? 

Arkadaşlar , hepimiz çok iyi takdir ederiz ki bu inkılâp müesseses i Os

manl ı Devleti çökmüş, Hazine yok olmuş, bir günde ancak iane ilâ vücu

da getirildi. Ve İstiklâl Mücadelesi bittikten sonra Cumhur iye t devrinin 

ilk yı l larının bütçesi , arkadaşlar ım, bugün vasat bir vi lâyetin bir yı lki 

bütçesi kadar mütevazı bir para ile işe başlamıştır. 

Bugün Türkiye Cumhuriyet in in Bütçesi bir buçuk milyara varmışt ır . 
İstiklâl mücadeles i ; askerlik şubelerinde - o zaman işlerin baş ında bulu
nan kahraman arkadaşlar ımızdan halen içimizde olanlar da vardır, bilir
ler - harb malzemesi ve vasıtası diye kırık dökük ne varsa onları bir ara
ya getirip, Birinci Cihan Harbinden elimizde kalmış kırık dökük enkaz la 
bir leştirerek işe başladığımız gibi nihayet milletin içt imai du rumu da, 
kendis inin hiçbir sunu taksiri olmadığı halde biz işte o per işan devreden 
bugüne geldik. 

Arkadaşlar ; bu cemiyet asırlarca, bu memlekette ihtirası o lan büyük 

Devlet lerin kulağından tutularak, keyif ve arzularına göre kendi menfa

atleri için kullandıkları bir Devlet ve millet hal ine düşürmüştü . Bugün 

Türk Devleti, Türk Milleti ancak kendi dostluğu ehemmiyet le takip edi

len, dost luğu istihsale gayret edilen bir cemiyet hal ine gelmiştir. 

Bugün ise 30 yı ldan beri ancak Türk vatanının, Türk Mil let inin men

faati, az îm tehlike belirdiği gün kendi iradesi ile karar alıp, hareket ede

bilir saygılı bir yere gelmiştir. Ben hiçbir zaman bir arkadaş ımı memle 

ketin iktisadi, malî, ve saire üzerindeki müspet veya menfi müta lâas ına 

303 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

bir şey demem. Hattâ hak ve hürmetle karşı lamak zevkini duyar ım. An

cak bize bu mesut günü getiren bir devri topyekûn kötüleyip, bugüne ka

dar hepimiz in gururla inkılâbımızın ana seyrini dünyaya ifade ederken ve 

bundan dolayı gurur taşırken bu inkılâp müesseseler ini ve devrini inkâr 

edenler ... (Soldan, inkâr eden yok sesleri). 

T O K D E M İ R (Halis - Gümüşhane ) - Haso ve memolar ın payı yok mu 

burada? 

İNCEDAYI (Cevdet Ker im - Sinob) - Arkadaş lar ım nasıl ki, bu kürsü

den bu sözleri söylemişlerse ben de onlara bu kürsüden cevap alsınlar 

diye maruzat ta bu lunuyorum. 

A L A K A N A T (Muammer - Zonguldak) - arkadaşlar, söylemedi böyle bir 

şey. Söy lenmeyen şeyleri mevzuumaka l etmeyin. 

B A Ş K A N - Hangi arkadaşa atfediliyorsa o arkadaş söyler. 

A L A K A N T (Muammer - Zonguldak) - İsim söylemiyor ki, hep imize hi

tap ediyor. İs im söylesin. 

İNCEDAYI (Cevdet Ker im - Devamla) - Siz arzett iğim m â n a d a mütalâ

ada bu lundunuz mu? 

A L A K A N T (Muammer - Zonguldak) - Bütün Gruba hitap ediyorlar. 

B A Ş K A N - Devam. 

İNCEDAYI (Devamla) - Bâzı arkadaşlar 14 Mayıs gününü ve yahut 22 
Mayıs gününü, Millî bayram günü veya demokras i bayramı diye i lân ede
lim müta lâas ında bulundu. 

A L A K A N T (Muammer - Zonguldak) - Halide Edip' le bendeniz . 

İNCEDAYI (Devamla) - Bakın bu meseleyi sizin söylediğinizi anladı

nız. 

Bu millet halk iradesine dayanan, millî hâkimiyet esasını amaç güden 

bu inkı lâba, 23 Nisan 1920 tarihinde T. B. M. Meclisi Hüküme t ve Dev

letini kurmak la başlamıştır. O günden bugüne muhtel i f zor luklar iç inde 

birçok tecrübe, araşt ırma ve gel işmelerle 14 Mayıs mesut gününe ge lmiş 

bulunuyoruz . Artık Türkiye 'de her vatandaş bilir ki, dört yıl kanunlar ın 

masuniyet i alt ında kendi kurduğu Meclisin murakabes i iç inde Devlet 

idaresi yürür . Dört yı lda bir Anayasa ve seçim kanunlar ının hükümler i 

ne göre millî irade ile reyini kul lanarak iktidar tâyin eder ve bu işler hu

zur ve sükûn ile yapılır. Bu güzel yere arkadaşlar 23 Nisan 1920 de bu 

millet mübaşere t etmiş o lmasaydı bugün dünyanın kıskandığı , medeni 

yet ve demokras i â leminin müstahsen Devlet ailelerinin beğeneceğ i bu 

mesut yere gelemezdi. (Bunu da millet yaptı sesleri) 
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Binaenaleyh millî irade ve hâkimiyete dayanan 23 Nisan 1920 Bayra

mı gelecek devirleri doyuracak Türk çocuklarının bayramı olarak mil let

çe kurulmuştur . Biz onun bugünkü merhalesini yarın yeni tecrübe ve ye 

ni tetkiklerle daha ileri götürürsek bayramı y ine mi değişt ireceğiz? Bütün 

onları ger ide bırakıp ve nihayet bize bu feyizli net icenin temellerini bağ ış

layan ve bu inkılâplara bütün ömrünü vakfeden Birinci Cumhurre i s i 

Atatürk 'ün o kadar yıllık devri ve ondan sonra geçen devreyi bırakır da, 

geçende bir arkadaşın dediği gibi, bugünkü Cumhurre is imiz i ve mil let in 

baş ında yer almış olan zatı Birinci Cumhurbaşkanı diye telâkki edersek 

büyük bir hata işlemiş oluruz. Bu dalâlete g i rmeye Büyük Mecl is as la 

muvafakat etmeyecektir ... (Dalâlete gitmez sesleri) 

İNCEDAYI (Cevdet Kerim - Devamla) - Asla kabul etmez. (Gürültüler) 

B A Ş K A N - Vazifei Riyaseti idrâk ettiğimi arkadaşlar bilirler. 

A L A K A N T (Yunus Muammer - Zonguldak) - Tavzih etmesi lâzımdır. 

İNCEDAYI (Cevdet Kerim - Devamla) - Zatı âliniz konuşurken ben im 

noktai nazar ıma göre sizi vuzuha davet edecek birçok şeylere kail o ldum. 

A m a sözünüze asla müdahale etmedim, sükûn ve hürmet le d in ledim. 

Sizden de bu tahammülü istemek hakkımdır arkadaş. (Sağdan devam ses

leri). 

Hulâsa olarak arkadaşlar, biz im ana prensibimiz : İktidarı, memleke t 

işlerinde akla, mantığa, i lme ve hakka dayanarak tenkid etmektir , de

mokras ide hakikat yolu böyle bulunur. Bâzı arkadaşlar ın topyekûn he

pimiz in şerefi olan, hepimizin dünya önünde gururu olan 30 yıll ık mazi

yi ve onun bize 23 Nisandan buraya getiren güzel seyrini, inkâr e tmek is

tiyorlar, bu devri unutmayacaklar ını bi ldirmek hakkımızdır . Bunu boz

mak doğru olmaz. (23 Nisandan sonraki istibdat nedir sesleri). Bundan Türk 

tarihi için, Türk demokrasis i için içtinap etmemiz i arzeder hepinizi tek

rar se lâmlar ım. (Sağdan alkışlar). 

KAPANİ (Osman - İzmir) - Efendim, sözleri tavzihe muhtaçt ır . Bi lhas

sa ben im sözlerim hakkında imaları vardır. 

BOYACIG İLLER (Abdürrahman - Zonguldak) - En fazla ben im sözle

r ime temas etmektedir . Söz vermeniz i isterim... 

B A Ş K A N - Müsaade edin, kendisi izah etsin, kimi telmih ettiler. 

İNCEDAYI (Cevdet Kerim - Sinob) - Bendeniz gayet sarih mâruzât ta 

bu lundum. Programın dökümanter tenkidi üzer inde, onu teşrih ederek, 

onu makbul görmeyen, mütalâa serdeden arkadaşlar ımız ın fikirlerine hiç 
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işaret e tmedim. Ben sadece, 3 milyon bir vatandaş kütlesinin reyinin pa

ra ile al ındığını iddia eden bir arkadaşın sözü ile Sinan Tekel ioğlu arka

daşımız ın ima eder göründüğü bütün bir Cumhur iye t devrinin birinci 

Cumhurbaşkan ı olarak saydığı bugünkü Sayın Cumhurbaşkan ın ı işaret 

eden sözleridir. Nihayet Hamdi Başar arkadaşımız ın da, Türk irfan mü

esseseler inden çıkan insanların birtakım mürai ve saire o lduğu hakkın

daki hükümler ine ve hattâ kendilerine bâzı cevaplar vereb i lmem kabil ol

duğu halde onları dahi hazfederek, nihayet bu kürsüden söylendiği için 

aynı şekilde bu kürsüden bu üç arkadaşımın bu mütalâaları , nası l o söz

ler Yüksek Heyetinize söz olarak söylenmişse, aynı şekilde m ü s a m a h a 

edeceğinize güvenerek, inanarak bunları böylece cevaplandırmış o ldum. 

BALIK (Hüseyin - Zonguldak) - Söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Usul hakkında ise buyurun. 

BALIK (Hüseyin - Zonguldak) Biz hiçbir zaman arkadaşlar ım, iki gün

den beri ve daha evvelki konuşmalar ımızda Halk Partisine yapt ığ ımız bü

tün tenkid ve tarizlerimizde bir şey söylemedik. (Sağdan gürültüler, usul 
hakkında konuş sesleri). 

B A Ş K A N - Usul hakkında görüşeceksiniz. 

BALIK (Hüseyin - Devamla ) - Söz almışt ım. 

B A Ş K A N - O başka. Sıranız gelince size de söz vereceğ im. Ş imdi efen
dim, Cevdet Ker im İncedayı 'nın sözlerinde kastedi len hatip arkadaşlar ın 
söz a lmak haklarıdır. Eğer anlayışta bir noksanl ık ve bir yanl ış l ık görü
yor larsa söz alacaklardır. Bu hususta evvelâ Abdür rahman Boyacıgi l ler 'e 
söz ver iyorum. 

BOYACIGİLLER (Abdürrahman - Zonguldak) - Muhterem arkadaşlar ; 

görüyorsunuz ki, Halk Partili arkadaşlarımız ve matbuat ı şu günlerde 

çok sinirli. Halbuki biz muhalefette iken o zaman Mecl is Başkanveki l l iğ i -

ni yapan muhterem İncedayı biz im hatipleri susturuyor, geniş ö lçüde de

ğil, asgari ö lçüde dahi konuşma hakkını vermiyordu. 

İNCEDAYI (Cevdet Ker im - Sinob) - Sayın reisin şimdi tatbik ettiği 

usul dış ına ç ıkmamışımdır . (Malûm, hepimizce malûm, milletçe malûm sesleri). 

BOYACIGİLLER (Abdürrahman - Zonguldak) - Şimdi arkadaş lar be

n im geçenki konuşmamı dinlemiş olan arkadaşlar ım bu lunduğu gibi za

bıt lara da geçmiştir. Şöyle dedim : 

"Faik A h m e d Barutçu C. H. Partisi adına muhalefete mensup o lması 

itibariyle programı tenkid ederken", üç milyon vatandaş taraf ından tutul

duğunu beyan etti. 
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Bu fikir, şu şekilde tavzihe muhtaçtır; üç milyon vatandaş reylerini sa

mimî şekilde ve tamamiyle serbest irade ile vermemişlerdir . (Soldan alkış
lar). (Bravo sesleri). 

İspat edeceğim arkadaşlar; bendeniz öyle bir bö lgeden ge l iyorum ki, 

Ereğli Kömürler i İşletmesi, Karabük Demir Çelik Fabrikaları müdür ler i 

ve onlar ın bütün teşkilâtı münhas ı ran C.H. Partisine münhas ı ran rey te

mini için milyonlar sarf ve bu hususu temin etmişlerdir. (Soldan bravo ses

leri, alkışlar). Memleket in en temiz evlâtları, köy muhtar lar ı ve azaları Halk 

Partisi âmel ine hizmet ettirmiş ve ahlâki fesada uğratmışlardır . C.H. Par

tisi normal bir Seçim Kanunu, güzel bir Seçim Kanunu varken, onun tat

biki icabederken, vatandaş reyini sat ınalmak için her türlü çareye baş 

vurmuştur . (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Yirmi mi lyondan fazla para harcanmıştır . Osman Bölükbaşı güzel ifa

de ettiler. Muhterem arkadaşlar seçim bölgeler inde gördüler. Arkadaş lar 

bü tün bu lunduğumuz bölgelerde ne kadar para sarfedi lmiştir? Bu ra

kamlar ı kürsüye getireceğiz. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Halk Partisi şunu bilmelidir ki, seçimlerde sarfettiği parayı burada is

pat edeceğiz. 

K IL IÇLAR (Ferit-Muş) — Evet şeyhler vasıtasiyle para dağıtmışlardır . 

BOYACIG İLLER (Abdürrahman - Devamla ) — Eğer Halk Partisi şu gü

zel Seç im Kanunu ile her türlü tesirlerden azade kalıp seçime iştirak et

seydi bir mi lyon rey bile alamazdı . 

Kendi ler ini önümüzdeki belediye, il genel meclisi ve köy seç imler inde 
kendi ler ini göreceğiz. (Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar ; idare âmirleri tarafından köy muhtar lar ın ın Halk Partisi 
âmel ine nasıl hizmet ettiklerini kısaca izah edeceğim. Demokra t Parti 
teşkilâtı köylerde oy pusulalarını kendisi dağıttığı halde Halk Partisi her 
şeyini köy muhtar lar ına dağıtt ırmış, yani Devlet in bir teşki lât ına tasar
ruf etmiştir. 

Bir misal vereyim : Abdipaşa hâdisesi vardır, vatandaşların göğüsleri 

süngü ile tehdit edilmiştir, iş adliyeye intikal etmiş, tahkikatı yapılmaktadır. 

Çaycuma 'da bir vatandaşımız, Demokrat Partiye mensup olan bu ar

kadaşımız ın tahkikatını ben yaptım.. . (Kâfi sesleri). 

FIRAT (Naşit-Ordu) — Adl iyeye intikal ettirdiniz mi? 

BOYACIGİLLER (Abdürrahman - Devamla) — Müsaade buyurun, bu

nun arkadaşlarımız tarafından ve millet tarafından bi l inmesinde fayda 

vardır, anlatayım. 
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Köy muhtar ı Çaycuma'ya geliyor, Çaycuma Halk Partisi Başkanı 

Mustafa Zeren, ona, sizin köyde bir tane demokrat yoktur diyor. Halbu

ki hepsi demokrat . Muhtar direktif alıyor, neticeyi değişt ireceksin diyor. 

Seç ime takaddüm eden günlerde rey pusulası dağıtan Demokra t Partili

lere tecavüz ettiler. Mütecavizler bekçiden mavzer i alıyor ve köye mavzer

le gel iyorlar. Muhtar Köy Kanununun muhtara verdiği salâhiyet le müte 

cavizler a leyhine hareket etmiyor. İki oğlu ile üç amcazades i bunu ihlâl 

ediyorlar. Halk Partisinin oy pusulasını a lmak istemeyen bir demokrat 

vatandaşı sopalarla öldürüyorlar. Bu, bir hakikattir. İşte Halk Partisi bu 

zihniyet le seç ime girdi. Eğer onlar kendilerinin kazanacağı hayal ine ka-

pı lmasalardı , eğer normal bir seçimle iş başına gelmeyi bu zav iyeden mü

talâa etmeselerdi , kimbilir daha neler yaparlardı. 

S O L D A N BİR MİLLETVEKİLİ — Sevk memur lar ından bahset . Çoğu 

kati l lerden müteşekki l . 

BOYACIG İLLER (Abdürrahman - Devamla) — Sevk memur la r ından 

bahsed iyorum. (Gürültüler). 

B A Ş K A N — Müsaadeniz i rica ediyorum. 

D E M İ R A L A Y (Kemal-Isparta) — Kardeşim bütün memleket te koca bir 

facia oynanmışt ı r . Ne lüzum var buna şimdi? 

BAŞKAN — Tekelioğlu'na söz veriyorum. Yalnız sözleri, işaret edilen 

noktaya münhasır olmak üzere. 

T E K E L İ O Ğ L U (Sinan -Seyhan) — (Alkışlar) Arkadaşlar , bana tevcih 
edi len iki i tham var. Birisi Büyük Ata'nın, Türk 'ün kurtarıcısı Büyük Ba
banın hizmetler ini inkâr. 

İkincisi de bir Se lânik l i l isanımızı değiştirdi demiş im, o da Ata-
türk 'müş, ona da başka türlü vaziyet vermiş im. Dışarda deveran eden 
şayialar budur . 

Şu iki noktaya cevap vermezsem yalnız Türk efkârı umumiyes in i de

ğil, c ihan efkârı umumiyes in i de tenvir e tmemiş o lurum. 

Arkadaşlar , Atatürk'e dil uzatmak onun hizmetlerini inkâr etmek, 

onun kurduğu bu Devlet dış ında bırakı lmasını düşünen, bu mil letin için

de hiç k imse tasavvur edi lemez. Atatürk, biz im en yakın arkadaşımızdı . 

(Sağdan gülüşmeler) Kanlı gömlek arkadaşımdı . (Sağdan gülüşmeler) 

Sağ tarafta gülüşmede bulunan insanlar, Atatürk 'e yalnız mideler i ile 

bağlı idi... (Soldan bravo sesleri alkışlar) 

Sayın arkadaşlar, madem ki istiyorlar söyleyeyim : Bunlar ın her biri 

vakt iy le ben im gibi askerdi. O zaman bu arkadaşlar yalnız maaş la geçi-
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nirken, bugün muazzam apartman sahibidirler, mükemme l çiftlikleri 

vardır . Halk Partisini medhetmesinler . O Halk Partisi ki, onlara saltanat, 

onlara debdebe ve dârat vermiş, onlara herşey temin etmiştir. Nası l onu 

bıraksınlar, bu zavallı lar. (Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar, bunların hepsinin emlâkini ve apartmanlarını birer birer sa

yabilirim. İşte tapu idaresi buradadır, bakabilirsiniz. Daha ne söyleyeyim. 

B A B A N (Cihad - İzmir) — Reis Bey çok rica eder im şahsiyata müsa

ade etmeyiniz . (Sağdan Meclise hakaret ediyorsunuz sesleri) (Gürültüler) 

B A Ş K A N — Mevzuu dağ ı tmadan söyleyiniz, şahsiyata g irmeyiniz . 

TEKEL İOĞLU (Sinan - Devamla) — Reis Bey evvelâ onlar istediler, 

sözler imi dağıttırdılar, şimdi toplayayım, dağı tmayan topl ıyamaz. Mevzua 

g ir iyorum. 

B A Ş K A N — Katiyen dağıtmayınız. 

TEKEL İOĞLU (Sinan - Devamla) — İstiklâl Harbi baş lamazdan evvel 

Reddi İlhak Cemiyet i teşekkül etmiştir. Atatürk Birinci Erzurum Kongre

sini ve Sivas Kongresini yapt ıktan sonra bu cemiyet in ismini Rumel i ve 

Anado lu Müdafai Hukuk Cemiyet ine kalbetti. Acaba Halk Partisi mevcut -

muydu ki Halk Partisine mensup olan bu insanlar İstiklâl Harbini kendi 

şereflerine mal etmek istiyorlar. Halk Partisinin İstiklâl Harb inde hiçbir 

hissesi yoktur. Halk Partisi o zaman yoktu ki onun hissesi o lsun. 

Atatürk, Halk Partisini, ikinci Meclisin seçimine baş lanacağı s ırada 

Müdafaai Hukuk Cemiyet inin adını Halk Partisine tebdil etmiştir. Birin

ci Mecl is buraya gelirken, o zamanı yaşayan insanlar bilirler ki Atatürk 

her sancaktan beşer arkadaş istemişti. Halbuki biz im Seç im K a n u n u m u 

za göre her sancak beş milletvekili ç ıkaramazdı . Bu her sancaktan beşer 

zattan mürekkep olan Meclis. Meclisi Müessisan idi. O arkadaşlar seç im

le ge lmemiş lerd i çünkü o zaman memleket in birçok yerleri işgal a l t ında 

idi. Trakya, Cenup vilâyetleri işgal alt ında idi soruyorum o arkadaş lara 

buraya gelen 23 Nisanı bayram yapan arkadaşlar Millet Mecl is ini teşkil 

e tmek için mi seçilmişlerdi acaba? Onlar buraya geldikten sonra Fransız

lar müracaat etmişlerdi. Fransızların müracaatını tetkik etmek üzere top

lanan o Meclisi Müessisan, kendilerini Büyük Millet Meclisine ifrağ etti. (Ta

rihi bırakın sesleri) 

Cevap ver iyorum efendim.. 

B A Ş K A N — Sinan Tekelioğlu, böyle konuşursanız sizi fazla konuştu-

ramayacağ ım, size temas eden k ısma cevap verin, aksi takdirde kürsü

den inmeniz i isteyeceğim. 

309 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

TEKEL İOĞLU (Sinan - Seyhan) — Ben Atatürk'e Birinci Re is icumhur 
değildir demedim. Dedim ki, şimdi yeni bir devir başlamıştır. 600 seneden 
beri milletin iştiyakla beklediği Millet hâkimiyetine temas ederek bir de
mokrasi kurulmuştur, kurulan bu demokrasinin birinci Meclisi bu Mec
listir, onun ilk Reis icumhuru da Celâl Bayar'dır dedim. Bunu bu suretle 
telâkki icabeder dedim. Ben Atatürk'e Reis icumhur değildir demed im ki. 

Zabıt ları açarsanız görürsünüz ki ben Atatrük'ü medhet t im Atatürk 'e 

bu millet bütün varlığını, bütün mukadderat ını teslim etti. O n u n bütün 

inkı lâp hareketler ine kemali iştiyakla iştirak etti. 

B A Ş K A N — Mesele tenevvür etti, kâfidir. Başka mesele yoktur. 

TEKEL İOĞLU (Sinan - Devamla ) — Var. Efendim. Bir de dil meseles i 

vardır. Çok mühimdir bu. 

Arkadaşlar , ben dedim ki, bu dili yapan bir Selânik'l idir. O arkadaş ın 
ismi de İbrahim Necmi'dir. Onun bir arkadaşı daha vardır, Agop Dilâçar. 
Bu iki adam Türk dilini bugünkü hale sokmuşlardır . 

BALIK (Hüseyin - Zonguldak) — Sayın Başkan, dün ben saat 17'de 

söz a lmışt ım. Sonradan Riyaset hademesine sordurdum, 23 'üncü oldu

ğumu söylemişti . Hâlâ sıram gelmedi. 

B A Ş K A N — O zaman 23'üncü idiniz. Fakat daha o sıradan 9 uncu ar
kadaşa söz verildi. Riyaset Divanımızın aldığı bir karara göre bir iktida
ra, bir muhalefete ve bir de müstakil arkadaşlara söz vermek suretiyle mü
zakereye devam ediyoruz. 

G Ü R O L (Saffet - Konya) — Bir takririmiz vardı, okunmadı . 

B A Ş K A N — Takririniz mahfuzdur. Siz takriri ve rmeden evvel muha le 
fetten ve arkadaşlarınızdan söz almış olanlar vardır. Onların konuşması 
na müsaade ediniz. 

A L A K A N T (Muammer - Zonguldak) — Bizim de bir noktayı tavzih et

memiz lâzım Reis Bey. 

T A N K U T (Hasan Reşit - Hatay) — Sayın Başkan, Sinan Tekel ioğlu 

Türk Dil Kurumu hakkında iftirada bulundu. Bunu müdafaa etmek mec

bur iyet indeyim. 

B A Ş K A N — Rica eder im müsaade buyurun. 

Ahme t Hamdi Başar. 

BAŞAR (Ahmet Hamdi - İstanbul) — Söylenenler ve yazılanları tahrif 

ederek söylenmeyen, yazı lmayan şeyleri bir kimseye atfedip, atfedilen şek

le göre h ü k ü m verip hücum etmek âdet inden sayın arkadaş ımız ın vaz

geçtiğini tahmin ediyorum. Fakat yanı lmış ım. Ben 30 senelik gençler ka-
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pıkulu demed im? (Sağdan kapıkulu dedin sesleri). Hayır. Söyledikler imi yaz

d ım ve yazdıklar ımı zapta verdim. Vaziyeti bi ldiğim için aynen okudum. 

Zabıtta da görülebi leceği üzere ben şunları söyledim : yaşadığ ımız , kapı

kulu idaresi maalesef tahsil, terbiye sistemimizi mahvü per işan etti, ser

best hayatta yaşamaya muvaffak olamayacak insanlar yet işt i rme esası

na göre bir tahsil ve terbiye sistemi tatbik etti, hakiki i lme, yarat ıc ı fikre 

ve zekâye düşman oldu ve fikir mücadelesi yapanlar amansız takiplere 

uğradı, ded im arkadaşlar. (Soldan alkışlar) 

B A Ş K A N — Usul hakkında, Avni Doğan, buyurun. 

D O Ğ A N (Avni - Yozgat ) — Muhterem arkadaşlar, tüzüğün 85 inci 

maddes i , eğer Yüksek Meclis karar verirse, söz vermek şekli, karşıya, ya

na veya üzerine vermek suretiyle münavebeye tâbi tutuyor. Makamı Riya

setten rica ederim, buna göre hareket edilsin. (Ona karar verildi sesleri). 

Affınızı di lerim. 

B A Ş K A N — Hasan Reşit Tankut buyurun. 

T A N K U T — (Hasan Reşit - Hatay) — Ben Türk Dil K u r u m u n u n Genel 

Sekreter iy im. Cemiyet imiz, Cemiyetler Kanununa tevfikan teessüs etmiş

tir. Bir iftiraya mâruz kaldık, bunu yalanlamaya mecburum. 

B A Ş K A N — Arkadaşlar, sözlerin çok uzadığını gözönünde tutarak 

sözlerinizi veciz cümlelerle ifade etmenizi rica edeceğim. 

T A N K U T (Hasan Reşit - Hatay) — Bendeniz Hasan Reşit Tankut , Türk 

Dil Kurumu Genel sekreteri... 

D E M İ R A L A Y (Kemal - İsparta) — Agop siz misiniz? 

TANKUT (Hasan Reşit - Devamla) — Biraz terbiyeli olunuz, bu nasıl söz? 

DEMİRALAY (Kemal - İsparta) — Siz terbiyeli o lunuz. Şu halde şahsı

nıza ait bir şey yok. 

A K S U (İrfan - İsparta) — (Başkana hitaben) İsmi mevzuubah is olma

dığ ına göre söz veremezsiniz. 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun, İçtüzük hükümler ine göre hareket 

ed iyorum, kendisine söz verdim, kısaca izah edecekler. 

Bu şekilde birbirinize hitap doğru değildir, böyle şeylere lüzum yoktur. 

T A N K U T (Hasan Reşit - Devamla ) — Türk Dil Kurumu bir i l im mües 

sesesidir, bu müessesey i Atatürk rahmetl i kurdu. (Soldan biliyoruz sesleri). 

Bu kurucular arasında ben de vardım. Başka birçok ilim erbabı da var

dı. Agop isminde bir dil mütehassıs ı geldi. Sonra dönme diye kastedi len 

İbrahim Necmi de vardı. 
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Yukar ıda bahsett iğ im insanlar dili yapmadı lar . Dil yapmak salâhiyet 
ve iktidarları yoktu. Bunlar cemiyetin amal ine hizmet e tmek için vazife 
a lmış, çal ışmış insanlardır ve bu iş bundan ibarettir. Türk dil ini bu iki 
adam yapt ı sözünü reddediyorum. 

B A Ş K A N — Suad Hayri Ürgüblü buyurun. 

Ü R G Ü P L Ü (Suad Hayri - Kayseri ) — Muhterem arkadaşlar ım, tek de
receli, çok partili rejime girdikten sonra ilk defadır ki partili, partisiz bü
tün vatandaşlar ın kaderlerine razı olarak üzer inde itiraz edi lmeyerek te
şekkül e tmiş muhterem bir Meclis huzurundayız . 

Bu Türk yurdunun engin bahtiyarlığıdır. Ve bütün memleket te de
mokras iye hudutsuz itibarın tezahürüdür. 

Millet bu büyük imtihanı şerefle başarmıştır . 

İmrendiğ imiz ve başarabi leceğimizi zannetmediğ imiz seçimi, diğer 

meden i milletlere örnek olacak şekilde başardığ ımızdan dolayı hepimiz 

gurur duyabil ir iz. (Bravo sesleri). 

Eski iktidarın kaderine r ızada gösterdiği o lgunluğu, çeşitli bütün tef
sirlere rağmen yapı lmış dürüst bir seçimin neticesi o lmak itibariyle şah
san şükranla kaydetmeyi bir borç bilirim. (Sağdan bravo sesleri). 

Yalnız demokrat ik başarımızı tamamlamak işi bununla b i tmez. De
mokras i dâvamız bundan sonra : İnsan hakları evrensel beyannames i ile 
taahhüt ettiğimiz vazifelerimizin tamamen tahakkuk ettiri lmesi ile kuv
vet bulur. 

Basın Kanununu tamamen ilga ederek mut lak bir bas ın hürriyet ini 
sağ lamak ve basına mütaall ik suçları yalnız Ceza Kanununun hakaret ve 
sövme fasl ında derpiş etmek artık vazifemizdir. Anayasamızda demokra
tik tadilleri hiçbir gec ikmeye meydan vermeden yer ine get i rmek ve bil
hassa siyasî bir partinin umdeler ini ihtiva eden metni - kendi muvafakat
leri de izhar edildiğine göre - derhal ç ıkarmak zaruridir. 

Lehinde aleyhinde çok fikir yürütülen ikinci mecl is mevzuunda mu

asır teşkilâtı da gözden geçirerek karar almayı ve bu konuda acele e tme

meyi faydalı görüyorum. Vicdanı âmmenin tahassürle beklediği şümul lü 

bir af kanunu da bu demokrat ik itibarımızı takviyeye muhakkak yarıya-

caktır. 

Bu demokrat ik rejimimizi takviye edip kökleşt ireceğine inandığ ım 

nokta lardan sonra Hükümet in faaliyet programının umumi tetkikine kı

saca girmeyi de faydalı görürüm : 

Program mecburi olarak kısa bir zamanda hazır landığı ve dâvalar 

u m u m i hüviyetleri ile ele alındığı için mülâhaz lar ım bu faaliyete yard ım-
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cı bir ruhla kat ı lmak olacaktır. İlerde tahaddüs edeceğini muhakkak gör
düğüm, bâzı müşküller i huzurunuzda ve müşterek gayretlerle tetkik et
mek. Hükümet in muvaffakiyetine yarıyacak ve vazifemizi yapmamız ı te
min etmiş olacaktır. 

Arkadaşlar , muhterem Menderes Hükümet in in iktidarı ilk defa ele al

dığı ve Hükümet bünyesinde icra mevki ler inde bu lunmuş uzuv lardan te

şekkül etmediği gözönüne alınırsa, muhalefet in bütün çetin tenkidler ine 

rağmen, programı geniş bir takdirle karşı laşmak borcumuzdur . 

Devlet hizmetler ine ait birçok hayati mevzular ı tetkik e tmeden ve hat

tâ en salahiyetl i mütehassıs lara tetkik ett irmeden, müspet vaitler hal in

de programlar ına koyup getirseydiler, işte asıl o zaman muaheze edi lme

ye lâyıktırlar. Ben, bu yoldaki hareketlerini durendişl ik eseri olarak te

lâkki ed iyorum. Hükümet i ve milleti idare sanat ına dönmüş görmek le 

ümid imiz kuvvet lenmiş oluyor. Program, iktidarın ne şekilde aldığını 

izahla başlıyor.. Bu izahın faydasını şu geniş tart ışma imkânını ve rmek

le de ş imdiden görmeye başl ıyoruz. Tasvir edilen tablonun iktidarı ürküt

memes in i isterim. İfade tarzında çetin meselelerle karşı laşı ldığ ından, çok 

güç şartlarla iktidar al ındığından bahsedil iyor. Hükümet ler in siyasi ka

deri çetin meselelerle daime karşı karşıya kalacaktır. Siyaset adamının 

bahtı ve kaderi budur. Muhalefet partisinin bu tasvirden üzüntü duyma

sına da mahal görmem. 

İktidarın programındaki tenkidden, emin olunuz ki, çok daha ağır ve 
çetinleri, eski grup müzakerelerinde kayıtlı olarak, burada mevcuttur. Yurt 
ve vatan sevgisiyle bu ağır tenkid vazifesini yapmış olan insanlar, vazife el
lerine verildiği zaman güçlerinin yettiği kadar bir işi yapmaya sây etmişler
se v icdan huzuru duymaları ve bu tenkidden üzülmemeleri icabeder. Va
tanımız, lâyık olduğu seviyeye ulaşmamıştır arkadaşlar. İstırap umumidir . 
Köy vaziyetimiz, 15 milyon nüfusumuzun hali üzüntü ve e lem verici bir 
haldedir. Bunu kabul etmek civanmertlik olur. Bugün 15 milyon köylü sa
bahları yüzünü sabunla yıkasa ne yaparız? Nereden buluruz ve bunu te
darik edebilir miyiz, verebilir miyiz? Bir tas sıcak çay içse şekeri ve çayı ver
meye bu milletin bugünkü varidatı ve varlığı kâfi değildir. Ayda bir gün et 
yese bir hayvan ihracına muktedir olunabilir mi? Bir pazar günü yeni bir 
elbise ile çarşıya, pazara inse hangi fabrikamız kumaşını, basmasını , kun
durasını, çorabını verebilir. Memleketin manzarası budur. Bu rakamlar ra
porlara dayanır, tetkik edilmiştir. Bugün memlekette kurulan fabrikalar, 
yapı lan ziraat, yeraltı ve yerüstü varlığı buna kâfi değildir. Bunlar iyi yeme
dikleri için, iyi giymedikleri için, biz bâzı maddelerimizi ihraç etmek, bâzı 
işleri yapmak imkânını buluyoruz. Bu müşterek dertleri karşılıklı, hep bir-
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likte, sabırla, feragatle ve kardeş duygusiyle halletmek için vazifeli bulunu
yoruz. Müsamaha ve sabırla her müşkülünün halline imkân görüyorum. 

Programda temas edilen ve hiç temas edilmeyen dâvaların karşısında
yız. Meskût geçilen dâvaları Hükümetin düşünmediğini tahmin etmiyo
rum. Hükümet kısa bir zamanda bütün yurt dâvalarını yazmaya ve bun
ları teşhire kalksa buna ne tetkika, ne de müzakereye imkân olurdu. Hü
kümet daha ziyade umumi dâvalara temas etmiş ve yapacağı işlerin umu
mi hatlarını çizmiş, müzakere neticesinde alacağı kararlarla faaliyete ko
yulmayı vadetmiştir. 

Şimdi, programın ele aldığı mühim dâvalara göz atarsak birinci safha
da : Kapitalist, müdahaleci, bürokratik bir Devletçilikten serbest ve husu
si teşebbüs rejimine intikal kararı karşısında o lduğumuzu görüyoruz. 
Memleket imizde Devletçilik, ihtiyarı bize bırakılmış iki s istemden birinci 
tercih suretiyle kurulmamıştır. 

Sebepleri hepinizce malûmdur. Şimdi ise, kurulmuş bir s istemden ye
ni bir sisteme intikal etmek vaziyetindeyiz. Eğer bunların kuruluşundaki 
hataları bu intikalde de yaparsak memleket çetin ve korkunç sarsıntılara 
uğrar. Devletçiliğin, demokrat rejime intikalden sonra memlekete faydalar 
getireceğine kail olanlardan değilim. Dünyada müreffeh, ileri memleketlerin 
hiç birinde de Devletçilik görmüyoruz. Ve nerede sıkı bir Devletçilik varsa 
orada refahtan eser bulamıyoruz. Elde mevcut tesislerin de peyderpey ve el
verişli şartlarla hususi teşebbüslere devri programa kaydolunmuştur. Pa
halı, biraz lüks ve bâzı lüzumsuz tesisleri bulunan müesseseleri Hükümet , 
zararına da olsa, devrini kararlaştırmış mıdır? Devlet elinde bunlar gümrük, 
döviz, lisans, akreditif, kredi, mütedavil sermaye, hattâ askerlik işlerinde 
dahi engin himaye ve süratli kararlara mazhardır. Bunlar, hususi teşebbü
se devredildiği zaman Hükümet ne gibi bir emniyet ve imkânları ile bunları 
mülâhaza etmektedir? 

Â m m e karakterini haiz olan ve olmayanlar arasındaki kıstas nelerdir? 
Bunları ve bu mühim konuda buna benzer yüzlerce istifhamın az bir kıs
mını, vazife duygusu ile, Hükümete iblâğ etmek borcunu taşıyorum. Cevap 
rica etmiyorum. Üzerinde ciddiyetle durulacağı ve çarelerinin bulunmasın
da en iyi tedbirlerin alınacağı emniyetini taşıyorum. 

Yabancı sermaye mevzuunda, programda; teşebbüs sermaye ve tekni
ğ inden geniş ölçüde istifade edebilmenin şartlarını tahakkuk ettirmek ve 
icaplarını yerine getirmektir denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu ifadeyi şahsen çok vüsatli görüyorum. Hükü

metin bundan maksadı hiç şüphe etmiyorum ki, yabancı sermayeye muh

taç olmayacak bir seviyeye memleketi ulaştırmak ve gerek Devlet, gerek 
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hususi teşebbüs elindeki iktisadi tesislerde yetişmiş olan ve iftihar ettiği

miz Türk gençlerinin serbest sahada inkişafını temin etmektir. Yalnız, dev

letçe ve milletçe malî ve teknik takatimiz dışındaki işlerde, beynelmilel şöh

reti haiz firma ve sermayelerin ve bunların tekniklerinin iştirakini temin et

melidir. 

Bu yolda, müesseselerin malî ve ticari iştirakini tanımak ve ilerde tek 

başına işin tedvin kabiliyetini sağlamak en emin yoldur. Yaptığımız bazı te

şebbüs ve tesisleri, (Kundura, iplik, dokuma ve mümasi l i sanayi) Türk ev

lâdının kabiliyeti müstakar bir kredi sistemi ile pekâlâ mevcuttur. Bu sa

halarda cebine herhangi bir ecnebi dövizini yerleştirip memlekete gelene 

misafirperverlik bence lüzumsuzdur. Fakat petrol, kömür, büyük maden

ler, deniz mahsulleri, limanlar, büyük sulama işleri ki, tamamiyle ecnebi 

sermayeye iştirak suretiyle a ldanmadan vermek mutlaka zaruridir. Bunun 

faydasına inanıyorum. Bu nevi teşebbüsleri hüsnü telâkki edecekler de ec

nebiler olacaktır, buna eminim. 

Çok müh im olan gümrük politikasına gelince : Programda gümrük ta

rifelerini yeniden ve toptan gözden geçirilerek kanunlaşt ırmaktan bahsedil

mektedir. Uzun izahatla tasdi etmeyeceğim. Yalnız bu hükmü acele bul

maktayım. Bilirsiniz ki, dünyada bütün milletler, maruf ve ilmî tabiriyle 

spesifik sistemden advalörem kıymet sistemine gitmektedir. 

Bugün beynelmilel müzakerelerde milletlerin ittifak etmek istedikleri 

üç nokta vardır. Nomanklâtür birliği, gümrük mevzuu birliği, haddi resim, 

gümrük tarifesi birliği. Milletler Nomanklâtür ve gümrük mevzuatı birliğin

de anlaşıyorlar, fakat haddi resim, tarife birliğine hiç biri yanaşmamaktadır . 

Binaenaleyh biz hayatı ucuzlatmak mevzuunda memleket imizde mev

cut o lmayan sanayi mamulâtının resimlerini indirerek alabiliriz. Fakat 

gümrük resimleri üzerindeki beynelmilel kararları beklemeden acele karar

lar alırsak millî sanayi ve malî kudretimiz çok örselenir. Hükümet in buna 

lâyık olduğu ehemmiyeti vereceğine eminim. 

Programda, zirai ve sınai dâvalar mevzuunda Hükümet in bu vadide çok 

gayret sarfedeceğini müjdelemesine hepimiz candan katılıyoruz. Vergi ve 

gümrük sistemlerimizle ziraati kuvvetlendirmenin çarelerini arıyacağız 

hükmünü müphem buldum. Bunun Sayın Hükümet Başkanı tarafından 

vuzuhlandırı lacağını bekliyorum. Zirai dâvamızda büro ziraatçiliğini bıra

karak bölge ziraati ihtisas personeli yetiştirme işinin ciddiyetle ele alınma

sını rica ederim. 
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Su işiyle suni gübre işinin birlikte ele al ınmasında geciki lmemesini ri

ca edeceğim. Artık büyük çiftçilikten, kırk bin köydeki çeşitli karakter ta

şıyan çiftçilere yardım faaliyetine dönmenin, Tarım Bakanlığının başl ıca 

vazifesi o lduğuna inanıyorum. 

Yurdun % 83 ünü toplayan ve toprakla geçinmeye çalışan vatandaşın 

dâvasını üç milyon kasabalının dâvasından daha üstün tutmazsak ve me

saimizi bu hedefe tevcih etmezsek, işlerimizden bir netice beklemek hayal

dir. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar , köylüye inikas etmiyen her hizmet heder o lmuş demek
tir. Bugüne kadar bu yolda sarfedilen bütün emekler in heder o lduğunu 
görmektes iniz . En büyüğümüzden en küçüğümüze kadar her türlü ta
sarrufu yaparsak, her türlü alâyişten ve hakkımız o lmayan lüks ve israf
tan, refah ve eğlence vasıtalar ından köylümüz lehine muayyen müddet 
feragat edersek, onların kalkınmasiyle bence bugün yapt ıklar ımız ın bir
kaç misl ine kavuşuruz. (Alkışlar) 

Buna bütün v icdanımla inanıyorum. 

Memleket imiz i daima ziraat memleket i saymak da yanlıştır. Her tür
lü sanayi i kurmaya müstait bir memleket iz . Harb yı l lar ında çok meşhur 
bir mütahass ıs ın yaptığı resmî tetkik ve biz imle temaslar ında söylediği 
sözleri tekrarlayacağım : 

"Sanayi için en mühim maddeler sayılan kömür, demir, krom ve akar 
sulara bol bol sahip olan Türkiye 'nin Yakınşark' ın bütün ticari ve sana
yi hâkimiyet ini a lamaması ve buna mukabi l yalnız suyu olan İsviçre 'nin 
ve aşağı yukar ı aynı vasıfta olan Şimal memleket ler inin dünyan ın en iti
barl ı sanayi memleketler i o lması anlaşılır iş değildir" demiştir . Hüküme
timizin bu konuda İktisat, Ticaret ve İşletmeler Bakanlıklarını artık fab-
rikacı l ıktan, kunduracı l ıktan ve çorapçıl ıktan kurtararak bunlar ı bir mil
lî ekonomi bakanlığı alt ında toplayarak müspet bir hedefe vard ırmasın ı 
r ica eder im. 

Grev mevzuundaki ihtiyatlı ifade bana bir kaçamak değil, ciddî bir 
mevzuun çok ciddiyetle ele al ınmış olması gibi geldi. Her türlü iktisadi 
kol larda henüz zayıf olan vatanımızda bütün Devlet takat imize rağmen 
â m m e hizmetlerinde grev kabul edilebilir mi? Memleket bütün takatini 
sarfettiği halde keyfi için greve karar veren, siyasi temayül ve sebeplerle 
grev talebinde bulunanların talebini mutlak surette is'af e tmek hususun
da programdaki ciddî ibare bugün bütün vatandaşlara hakikaten huzur 
ve emniyet vermiştir. Esasen böyle bir vaziyette hangi sendikamız, hangi , 
malî imkânla bu fakir ve zavallı Türk işçisinin, işsizlik zamanındaki yaşa
masın ı idame ettirebilir. Türk işçisinin menfaati programdaki ihtiyattadır. 
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Adl î mevzudaki huzursuzluğu ref edici mesai vâ'di iftihar vermekte 
dir. Yalnız askerî ve idari kaza üzerinde durulması lâzımdır. 

Kanunlar ımız ın ihzarındaki isabetsizlik ve kifayetsizlik yo lunu çok iyi 
hissett iğ im, üzüntü ile bi ldiğim bu mevzuda artık bu yo la g irerken Da-
nıştayın ve Yargıtayın da ihtisasına yer veri lmesini ve adalet c ihazımız ın 
mesais inde yaşayan ve yaşamayan kanunların bir zabıt alt ına a l ınması
nı b i lhassa rica ediyorum. Adalet imizin tam istiklâline sahip o lması ve 
bundan böyle teşriî ve icrai müdahales inden mut lak surette korunmas ı 
nı memleket in bekasiyle alâkalı saymaktayım. İdare c ihazımızın, bugün
kü idari ve hukuki malûmat la yurt işine vefa etmediğini görmektey iz . 
İçişleri Bakanl ığ ını idari, sıhhi, zirai bilgilerle mücehhez , Vali leri ve kay
makamlar ı vatandaşın yükse lmes inde tert iplenmiş bir köy bakanl ığ ı ola
rak görmek zamanı gelmiştir. (Alkışlar) Evrak ve muhaberat la işba hal ine 
ge lmiş olan idari cihaz bizi tasvir edilen üzücü manzaradan uzaklaşt ıra-
madığ ına göre marazı ele a lmak lâzımdır. Vatandaşlar ın, j a n d a r m a ve 
polis karako luna davet edildikleri zaman korku ile değil, her başı sıkı lan 
insanın koşa koşa gidip burayı sığınacak, kendi ev inden de emin bir yu
va saymasını temin etmek boynumuzun borcudur. (Bravo sesleri) İdare ci
hazını bir partinin, gelen geçen ve bundan sonraki parti lerin h izmetkâr ı 
değil, mut lak surette vatandaşın kanun yo lunda en güvenil ir h izmetkâr ı 
o larak görmek ihtiyacındayız. 

Mal iyemize gelince; programdaki dikkatli ve tasarruf z ihniyet ine m ü s 
tenit hareket in yanında, artık bu kuvvetli ve yet işkin gençler ve insanlar
la mücehhez olan cihazın bugünkü faaliyetiyle sabahtan akşama kadar 
tahsilat peş inde koşan bir zabıta hal inden çıkarı lması lâzımdır. Mal iye
mizi memleket in malî kaynaklarını koruyan servet inkişafına haset e tme
yen, mükel le f vatandaşı hilekâr saymayan hüviyet ine intibak etmiş gör
mek hakkımızdır . Defterdarlara, hergün tahsilat peş inde koşan ve Ba
kanl ığa tahsilat ve bakaya cetvelleri yol layan büyük tahsildar yer ine vi
lâyetinin bütün ekonomik durumunu bilen mütehassıs lar o lma yo luna 
sevkedi lmel idir . Mal iyemizin ekonomi ilmi ile olan dargınl ığını Menderes 
Kabines in in barışt ırarak ortadan kaldırı lmasını b i lhassa di lerim. Dış si
yasette , parti lerin ve partisiz bütün vatandaşlar ın ittifakı mil letçe güven 
ve kudret kaynağımızdır . Yalnız muayyen hâdiselerin ve beynelmi le l şart
ların sağladığı bâzı geçici itibarlara fazla kapı lmayarak muvakka t ve da
imî temsil vazifelerinde âzami hassasiyetin ve ciddiyetin lü zumuna şid
detle kani o lanlardanım. Müs lüman memleket ler ve kardeş komşu Dev
letlerle daha yakın ve alâkalı harici çal ışmalara da ihtiyaç vardır . Bu ara
da kardeş İran'a her ne sebeplerle olursa olsun çok gec ikmiş olan iadei 
z iyaret in yapı lmasını da temenni edeceğim. 
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Bu nokta da; memleket in kalkınması mevzuundek i ehemmiyet i aşi
kâr olan Marşal Yard ım Plânının, memleket içi işleriyle ş imdiye kadar 
a lâkadar ed i lmemiş olan hariciyemizle tedvirini yanl ış bu lduğunu söyle
mek isterim. Hariciyemizin kıymetl i e lemanları anlaşmalar yapabil ir ler. 
Fakat o anlaşmalar la ele geçen paranın en verimli şartlarla yurda serpiş-
tiri lmesi ve yerleştiri lmesi çeşitli gayret ve faaliyet, geniş ve mut lak salâ
hiyetle it imat ister. Bu muvakkat yardımın ikinci el lerde ve büro larda he
der o lmas ından çok korkar ım. İşi bizzat Başbakanın ele a lması lâzımdır. 
Her Bakan muvaffak o lmak için fazla tahsisat ister, bunlar ın çoğunu ta
hakkuk ett iremez. Bunları ayarlamak, ikinci kademelerde imkânsız hale 
gelir ve gelmiştir. Gecikmeler ise yardımı müessir halden derhal uzaklaş
tırır. 

Başbakanl ığa bugün lüzumsuz şekilde bağlı bu lunan birçok u m u m 
müdür lük ler alâkalı bakanl ıklara tasarruflu tedbirlerle bağlanır larsa 
hem bunlar daha iyi işler, hem de Başbakan en müh im bir Devlet işini 
kudret l i el ine almış olur. 

Ş imdi program dışında kalmış iki dâvaya da elkoyarak sözler ime son 
vereceğ im. 

Bunlardan birisi; nüfus davasıdır. Nüfus dâvasını Hükümet in i z ne 
şeki lde ele a lmak kararındadır? İnsan artışı milletleri yükse l ten bir yol 
o lmamaktad ı r . İnsan gücünün, değerinin, çal ışma kabil iyet ve ahlâkının 
artışı milletleri çoğaltmaktadır. Üç, beş milyon nüfuslu engin itibarlı mil
letlerle yüz milyonlarla nüfusa sahip geri kalmış milletlerin mukayeses i 
bu hakikat i gösteriyor. Doğurarak artmak güçtür, çok zaman ister. Kali
te ile ar tmak daha kısa ve müspet yoldur. Bir Türk 'ü on insan gücü ile 
kıymetlendir ir ve değerlendirirsek 180 milyonluk bir millet o lmak bize kı
sa bir z amanda müyesser olur. 30 milyonu bulmak yapı lan hesaplara gö
re, daha uzun seneler icabeder. 

İkinci dâva, münevver işçinin işsizliğinin tehlikesi davasıdır . Eğer bu 
dâvayı hissediyorsak, bence dâva ele al ınmış ve hattâ yarısı hal ledi lmiş
tir. Fakat hissetmiyorsak, samimiyet le söyleyeyim ki, tehlike büyüktür . 

Millî ideallere bağ lanmayan aç münevverler i başka ideallere bağla

makta en kolay iştir. 

Pek muhterem arkadaşlar; milletin baş ında olanlar : Mesai , tasarruf, 

fazilet ve feragatleri ile millete örnek olurlarsa vatanca selâmetin yo lunu 

bulur ve dünyaca hudutsuz itibarlara ulaşırız. Bunun böyle o lduğuna 

yürekten inanarak muhterem Adnan Menderes Hükümet ine Tanr ıdan 

engin başarı lar dilerim. (Soldan sürekli alkışlar). 

B A Ş K A N — Memiş Yazıcı . 
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YAZICI (Memiş - Erzurum) — Sayın arkadaşlar, Menderes Kabinesi
nin programı hakkında Grupta konuşuldu. Tenkidler yapı ldı ve Yüksek 
Mecl is iniz in huzunda da bâzı arkadaşlarınız tarafından bunlara ilâveler 
vâki o ldu. Muhalefet partisi tarafından yapı lan tenkidlere Başbakan biz
zat cevap verecektir. Ancak sözü kısa kesebi lmek için otuz senelik devri 
üçe ayır ıyorum. 

Bir tanesi İstiklâl Harbi. Bu devir tamamiyle milletin malıdır. K imse

nin mal ı değildir. Halk Partisi bundan istiane edemez. Ayıptır. 

İkinci devir inkılâp devridir. Demokrat Parti tüzüğü ve programı bü
tün rej imiyle inkılâpları hazmetmiş ve onun eserlerini muhafazada, Hü
kümet programı ile de beyanatta bulunmuştur. 

Sözümü yalnız son on iki sene içine sıkışt ıracağım. Bâzı arkadaşlar 

aras ında bir, iki, üç Reis icumhur ihtilâfı oldu. 

Ben şöyle d iyorum; Atatürk İstiklâlin Re is icumhuru idi. İnönü totali
ter idarenin Reis icumhurudur. Celâl Bayar Hürriyet in ve demokras in in 
Re is icumhurudur . (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Bence 23 Nisanla 14 Mayısın birbirinden bu suretle ayrı lması kabil

dir. O İstiklâl bayramıdır, bu da hürriyet ve demokras i bayramıdır . 

Ben sözlerimi biraz daha kısacağım, muhalefet mevki inde bu lunan ve 

1950 seç iminde aramıza giren arkadaşlara hitap e tmeyeceğ im. 

Bi lhassa devam eden son 12 senenin idaresi tam bir Gestapo idaresi 
idi. İktidar partisinin bugünkü itidalle hareketi, hâlâ duyuyoruz ki şura
da burada bu bakiyetüssüyuf icrayı saltanat ve nüfuz etmektedir . Bil
hassa geçen sene büyük kongremizi takip eden günde baş layan ve seç im 
gününe kadar devam eden topyekûn avanesiyle ve Mecl ise g irmesi bir ço
ğuna nasip o lmayan kumpanya 11 ay müstemirren memleket te halk ara
sına, parti ler arasına nifak sokmak istediler. Ve muvaffak o lamadı lar . 
Çünkü millî irade karşısında mantıksız hareket bir eser b ı rakmaz. Hâlâ 
bu suretle hareket ediyorlar. Hayret ettim. Muhalefet sözcüsü 4 sene ev
vel, bu Mecl ise girdi, ondan evvelki vaziyetten nasıl bahsediyor . O zaman 
ne konuşuyordu acaba. Onu bilen arkadaşlar yok mu; (Var sesleri). Ne dü
şünüyordu, acaba onu bilen arkadaşları yok mu? (Soldan var sesleri). 

Cevdet Ker im İncedayı çok yumuşamış ba lmumu gibi maşal lah. (Sol
dan alkışlar). Unuttu mu? Şarkın cahil o lduğunu, reylerin j a n d a r m a ile 

toplanacağını , Hasso ve Memo' lar o lduğunu söylüyordu; işte M e m o kar

ş ıs ında (Soldan şiddetli alkışlar, bravo sesleri). 

B A Ş K A N - Müsaade ederseniz, burada görüşecek bâzı arkadaşlar 

program mevzuundan uzaklaşmasınlar diye Riyaset makamına takrirler 
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geliyor. Bu itibarla, eğer görüşmeler bu şekilde cereyan edecek olursa, 
dünyanın gözü ve dikkati önünde yapı lan bu görüşmeler zanned iyorum 
ki ist ikametimiz hilâfına bize müessir olacaktır. (Soldan olmaz sesleri). 

Müsaade ederseniz görüşmeler imiz i programa inhisar ett irel im. (Sol
dan program hakkında sesleri). 

YAZICI (Memiş - Devamla) — Ve tezvirata devam ediyorlar dedi. Çün
kü yapı lan tenkid Hükümet programının tenkidi değildi. Memura , genç
liğe, orduya, işçiye ve köylüye hitabederek hâlâ onları tahrike çalışıyor
lar. Görmedi ler mi o k im için reyini kullandı. Hâlâ bu gaflette devam 
ederlerse bugünkü 69 luk mevcutlarını da göremezler . Çünkü maz idek i 
hareket ler inden millet nefret etti. 

Bir totaliter idareden bahsettik, buna bir söz ilâve edey im : 

Bütün arkadaşlarımız encümenlerde vazife ve yer almışlardır. A l laha 
çok şükür ki, hâlâ Halk Partisinde totaliter idare devam ediyor. Çünkü 
Sayın Başkanı 11 aydır yurdun her tarafına koştuğu halde encümene ça
l ışmaya gelmiyor ve (Gürültüler) (Sağdan, devam, devam sesleri). 

URAS (Aziz - Mardin) — Mükemmel , mükemmel . . . 

YAZICI (Memiş - Devamla ) — Program hakkında arkadaşlar söyledi, 
ben yalnız C.H. Partisi Sözcüsünün söylediği sözlere cevap ver iyorum. 

Cevdet Ker im arkadaşımız dedi ki, 30 senelik Millî i radeye istinat 
eden bugünkü seçim... ilh... Millî irade 14 Mayısta tecelli etti. 30 senedir 
nerede idi ki, yüzünü görmemişt ik ve alışılmış bir l isanla "30 yıllık devir
de mil let işlerinde hâkim olarak çalıştık" dediler. 

Arkadaşlar ; millet işlerinde hâkim olunamaz, Millî irade ile müdafaa 
edilir. Bunlar alışılmış l isanların ifadeleridir. Vakt in kifayetsizliği dolayı-
sıyle bugünlük Sayın Cevdet Kerim'e ve Sayın Faik A h m e d Barutçu 'ya bu 
kadar cevap verirken, Fer idun Fikri 'nin bâzı insanları Al lah tanıdığını da 
hat ır latmak isterim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

İNCEDAYI (Cevdet Ker im - Sinop) — Söz ist iyorum. 

B A Ş K A N — Program üzerinde konuşma bitsin, size söz vereceğ im. 

A S E N A (Vacid - Balıkesir) — Millî iradenin tecell igâhı o lan Büyük 
Mecl iste vazife almış bulunan muhterem arkadaşlar! Meşru bir n ikâhla 
nesebi sahih olarak, bu mukaddes dâvaya katı ldığından dolayı, nekadar 
gurur ve v icdani haz duyduğumuza kani olarak asîl mil let imize şükran 
ve minnet borcumuzu yerine get irmek isterim. 

Muvafık, müstaki l , hattâ muhal i f bütün arkadaşlara kazandıklar ı te
miz ve erişi lmesi güç bu rütbenin kutsiyetini hatır latarak kendi ler ini ha
raretle tebrik etmeyi de bir vazife telâkki e tmektey im. 
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Menderes Hükümet in in tespit ettiği çal ışma programını tetkik hadde
sinden geçirdiğimiz zaman umumi vasıflarının o lgunluğunu ve memleke 
tin hakiki fakat şimdiye kadar ihmal edilmiş ihtiyaçlarına intibak ettiği
ni kabul etmek lâzımdır. Tafsilâttan içtinap eden programı müta lâa ettik
ten sonra, bu mevzuda başl ıca üç noktaya işaret ve temas etmenin, Mec
lisin âtideki çal ışmaları için faideli ve hattâ zaruri bu lunduğunu da açık
lamak isterim : 

Yurdun iş ve ka lk ınma hacimleri karşısında bakanl ıklar ın ve şuaba-

tının faaliyetlerine müteall ik bütün mevzularda bilgi ve ihtisasın evvel 

emirde ele al ınması lâzımdır. Bu esasa göre hazır lanan ça l ışma progra

mı; yapı lacak işin ehemmiyet ve şümulüne göre devre ve safhalara tefrik 

edilerek, bunlar ın sırasiyle en verimli bir tarzda tatbikini değ işmez bir 

prensip olarak kabul etmek, hassas ve titiz davranmak, siyasi hayat ın 

icapları veya şahsi ve hususi sebeplerle icra mevki inde bu lunan bakan

lardan birinin vazi fesinden ayrı lmasiyle evvelce takarrür ettiri len progra

mın z irüzeber edi lmesinin de âdeta mutlak surette göz önünde bu lundu

rulmasını , yurdun kalk ınmasında hayati bir zaruret olarak düşünmel i 

dir. Bir cümle ile, bakanlar ın şahsi kanaat veya temayüller i hâdiselere, 

iht iyaçlara ve bunları g idermek için alınan tedbirlere ve tatbikat ına hâ

k im ve müess ir o lmamalı , â m m e hizmetlerinin çarkı aynı minval üzer in

de çevri lmelidir. 

Daha vuzuh ile arzetmek lâzımgeldiği takdirde şu düsturu gözönün-
de tutmak muktazidir : "Kral öldü, yaşasın kral." Devlet sefinesi ancak ve 
sadece bu rota verildiği takdirde muvaffakiyet sırrını keşfetmiş olur. Y o 
lumuza arızasız, fırtınasız devam eder ve binnetice sahili se lâmete çıka
rak, ça l ışmanın semeresini iktitaf etmiş oluruz. 

Arzett iğ im prensipleri Yüksek Meclisin de hassasiyet le murakabe ve 

takip etmesi gerekli bu lunduğunu da hatır latmanın zait o lduğunu yakî-

nen bi lmekteyim. Durendiş ve müdebbir olması lâzım geldiğine inandı

ğ ım Sayın Menderes ' in ve değerli mesai arkadaşlarının faaliyetlerini aynı 

mihvere istinat ettirmelerini istemek hakkını da mil let imin bana teffiz et

tiği murakabe hakkiyle tevem bulmaktay ım. Bir bakanın iş baş ından 

uzaklaşması , ancak ve sadece bir kavuk devri lmesi olmalı , fikir, prens ip 

ve ananenin y ıkı lması olmamalıdır . Bunun acı ve ibret verici inikasları , 

inikasları saymakla bitmez. Başlıcalarına birkaç kel ime ile işaret e tmek 

ist iyorum : 1942 yı l ında değişen Ticaret Bakanı mevcut buhran üzer ine, 

icra mevki ine is'at edi lmesinden kuvvet alarak şahsi fikirleriyle memle 

kette bir anarşi husule getirmiş, ticari ve iktisadi hayat ımız mef luç bir 

hale gelerek âdeta bir devri fetret geçirmiştir. 
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1947 deki 7 Eylül Kararlarının, oldu bitti kabi l inden ve tepeden inme, 

baş ımıza musal lat edi lmesinin ıstırap ve perişanisi içinde bu lunuyoruz . 

Serbest altın satışlarının millî servetimizde yaptığı tahribatın şümulünü 

burada tekrar etmek abesle iştigal olur. Bu sadette aç ık lamak lâz ım ge

liyor ki, 7 Eylül ve altın satışı kararlarının hayatta kalan başl ıca üç rük

nünden ve kahramanlar ından biri tahsin ve takdirlerle â m m e efkâr ında 

terbiye ett ir i lmek istenmiş ve tezkiyesi için de parlak cümleler le tezkere 

yazı lmışt ır . Ne diyel im bu atalar sözüne : Balık baştan kokar. Tanr ı yüce 

Türk milletini kokmuş baş saltanatından dünya durdukça masun ve 

münezzeh tutsun. 

Hükümet programında, daha evvel de bel irtt iğim gibi, fazla tafsilâta 

intikal edi lmemişt ir . Fi lhakika bu hususun bir noksan olarak telâkisin

de zaruret mevcut ise de mazeret halini de derpiş e tmeden geçmek, için

de bu lunduğumuz şerait bakımından, fakat şu kayıtla, yani yalnız bugün 

için insafsızlık olur. 

Programın ana hatları üzerindeki faaliyete baş lanı lmasını ciddiyetle 

ele alacağız ve peyderpey tatbikatını takip ederek tutulan yol, vâki inki

şaflar bizi tatmin etmediği takdirde, kendilerinin hesaba çeki lmesi , bu 

Mecl is in mümeyy i z vasıf larından biri olacaktır. 

Devri sabıkın tasfiyeye tâbi tutulan zihniyetinin seyyibeler inden oldu
ğu gibi, part inin Hükümete dayandığını ve ondan ist ianede bu lunduğu
nu düşünemey iz . İktidarı el inde tutan partimiz için merdut ve rej ime ay
kırıdır. 

Bu tip hareket , millet fetvası ile halledilen sakıt iktidarın nev'i şahsı
na münhas ı r mezhebinin bir tezahürüdür. 

Siyasi temennanın bir enmüzecidir . Hukuku esasiye prensipler ini in
kâr ve zirü zeber eden bir ucube ve tekâpu raşesidir, vasil ik sistemidir. 

Demokrat Parti Hükümet in kendis inden kuvvet aldığını kabul eder. 

Bu mevzu partimiz için değişmez bir düsturdur. Demokrat ik rejimi ve 

Türk teşriî hayatını bu seciye, karakterle takviye ve faal mevkide bulun

duracağız . Bu sebepledir ki ben halen aleyhte konuşmayacağ ım. Netice

ye matuf ve muzaf olarak aleyhte de bir mütalâa beyan e tmeyeceğ im. Ça

l ışmaların inkişaf ve seyrini takip ederek metodik ve müspet çal ışmala

r ında Hükümete müzaheretten geri ka lmayacağ ım. Yüksek Mecl is in de 

aynı düşünce ile hassas hareket edeceğini ş imdiye kadar kendiler iyle te

m a s etmek şerefini kazandığ ım arkadaşlarda bir fikir muhassa las ı olarak 

tecelli e tmiş bulunmasını , selâmet, emniyet ve inşirahla hedefe doğru yü

rüyeceğ imiz in bir delili ve âbidesi olarak telâkki ed iyorum. 
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Menderes Hükümet in in programında her türlü tereddütten azade 
olarak yer a lması lâzımgelen belediye ve vilâyet seçimler inin ve muhtar 
seçimleri mevzuunun yer alması mut laka icabederdi. Kurmak ve kökleş
t irmek istediğimiz içtimai nizamın temelini başl ıca bu müessese ler teşkil 
etmektedir . 

Bi l iyorsunuz ki, bu seçimler birer beliye hal inde yapıldı. Vicdanlar ı 
dumura sevkeden amil, dünün ve bugünün realitesi, fakat müstehase ha
l inde karşımızda sırıtmaktadır. Hali hazır mevzuatta tespit edilen seçim 
devreleri, bu mevzularda sıkı ve acele çalışılmasını icabett irmektedir. Soy-
suzlaşt ınlan dil, kısırlaştırılan fikir dâvasında da sakit ka lmmamas ın ı gö
nül çok isterdi. Bu mevzuda kanun yolu ile kurularak bir ilmî akademiy i 
düşünmek bu işin Kristof Kolomb'u olmak demek değildir. Bilâkis dünya 
yo lunda yürümek demektir. Meclise, Hükümet ine başarı lar di lerim. 

Hükümet i programiyle şimdilik tebrik ederken, yar ın asil Mil let imizin 

takdir ler ine mazhar olmasını, bir partili olarak, gönülden di ler im. 

Muhalefet mevki inde bulunan parti lerden.. 

A L D E M İ R (Mehmet - İzmir) — Ekseriyet kalmadı . 

B A Ş K A N — Hatip sözünü bitirinceye kadar bekleyeceğ im. 

A S E N A (Vacit - Devamla ) — Yüksek Mecliste çoğunluğu teşkil eden 
hizbin Hükümet programına ait tenkidlerini müta lâa ve tahlil ederken 
endişe duymamak kabil değil. Her şeyden evvel aç ık lamak mecbur iyet in i 
hissett iğ im bir husus var : Eski hurda ve batakçı çiftlik ağası z ihniyet ini 
artık k imse hazmedemez . 

Sayın l iderlerinin sözleriyle tekrar ihticaç e tmek ist iyorum. Diyorlar 
ki, ikt idardan tek istediğimiz şey, biz im iktidarda iken verdiğ imiz emni
yet in bize veri lmesidir. Her şeyden evvel şunu hatır latal ım ki, Demokra t 
Parti, iktidarı ele aldıktan sonra, mümasi l demagoj i lere iltifat e tmeyen bir 
parti o lduğunu daha ilk hamlede fiilen her hususta isbat e tmiş bu lun
maktadır . En yakin ve canlı misâli , programın tenkidi için kendi ler ine 
göster i len geniş bir müsamahadır . Halbuki mahlu, Partinin şu zihniyeti
ni, siyasi akidesi maziye mal olan karakteristik bir hiciv mevzuu ile açık
lamak isterim, kendileriyle sinir harbine giriştiğimi zannetmesin ler . 

Devri Hammid ide maari f nazırı olan bir paşa mektepler o lmasa şu ne
zareti ne güzel idare ederdim demişti . 

Ben de muhalefet mevki ine düşen bu partiyi vası f landırmak için ve 
kendi fikir cereyanlar ına da mutabakat göstererek onlar namına diyo-
rumki : Benden başka parti o lmasa şu demokrasi ne güzel ve cazip şey. 
(Gülüşmeler) 
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Evet arkadaşlar, bu zihniyetle meşbu ve hareket zaviyesi, bunun taz-

y ik ına tâbi bir koldan, zümreden başka ne beklene bilir?. O hamleler 

kendi ler inin öz malıdır, millet nefretle kendiler ine geri çevirmiştir . Sabık 

iktidarın icraat levhalarına atfı nazar edersek, e lem verici tabloların ke-

safetiyle buna lmamak kabil o lmuyor. İnsan haklarını müda faa ettiği ze

habına kapılanlar, ona bu suretle oyuncak menzi les ine düşürmüşler . Bu 

perdeyi biraz kaldırırsak manzara dehşet vermektedir . Demokrat Partiye 

intisap değil, temayül dahi o vatandaşın, en mukaddes hakk ından ve 

Anayasan ın siyaneti alt ında bulundurduğu hürr iyet inden mahrumiyet i 

ni isti lzam ediyordu. Milletin hayat nüsgu çeki lmiş bir hale get ir i lme fik

ri gal ip bulunuyordu. Bizi, hepimizi mevaşi sanıyorlardı. Büyük küt lenin 

şuuru ihtilâl haline düşürülerek zaafa uğrat ı lmak fikri hâk im o lmuş ve 

bunun için de jurnalci l ik, sanati mutâde hal ine sokulmak istenilmişti . 

Ve bunun için jurnalci l iği sanatı mütade haline sokmak istemişti . (Soldan 

alkışlar) 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun, sadet dışı konuşuyorsunuz . 

A S E N A (Vacit - Devamla ) — Cambaz babanın elini öperek propagan

da üfürükçülüğü yapan vali lerin kahpece isnatlariyle va tandaş bu hak

k ından ma hru m cehennemi bir cezaya, nefye ve sürgüne mâruz bırakıl ı

yordu. Bu bahsett iğ im mendebur , Balıkesir eski Valisi Fazlı Güleç't ir. 

(Soldan alkışlar) 

URAS (Aziz - Mardin) — Reis Bey burada bu lunmayan bir a rkadaş 

hakk ında nasıl konuşabil ir?. Çünkü müdafaasızdır . 

A S E N A (Vacit - Devamla ) — Gazetelerde okur ve kendisini müdafaa 

eder. (Gürültüler şahsiyattan bahsediyor sesleri) 

URAZ (Aziz - Mardin) — Bunu kendi nefsinizde ölçünüz. 

B A Ş K A N — Müsaade buyurunuz, yalnız program hakk ında konuşu

nuz. 

A S E N A (Vacit - Devamla ) - Kendi nefsime ölçtüm. 

U R A S (Aziz - Mardin) — Millet sana da bana da söz hakkı vermişt ir . 

A S E N A (Vacit - Devamla ) — Vermiş ama siz ş imdiye kadar milleti oy

nattınız, çoban gibi hareket ettiniz. 

U R A S (Aziz - Devamla) — Çok Kötü konuşuyor, 

A S E N A (Vacit - Devamla ) — Siz iyi konuşuyorsunuz, bıraktığınız mi

rası s i lmek ist iyorsunuz. 

B A Ş K A N — Tüzüğü tatbik edeceğim. 
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A S E N A (Vacit - Devamla) — Arkadaşlar, 1938 yı l ından beri yu rdun 
üstüne çöken kâbus dalgalarının tehacümü durmuş , uğursuz luk bulut
ları 14 Mayısta yırt ı lmış ve dağıt ı lmış bulunmaktadır . (Soldan alkışlar) Bu 
tarihi Büyük milletimiz için fali, hayır telâkki etmek tabiî bir hakkımız
dır. C.H.P. sözcüsünün muhalefet mevki inde bu lunmas ı it ibariyle iktidar 
Hükümet in in programı hakkında tamamiyle hissî tesirlerle afakî taarruz
lara geçiri lmesini kendilerinin realitelerle alâkası o lmayacağın ın burhan ı 
olarak ele a lmak lâzım geliyor. Onları dinlerken, Türk vatanını cennet i 
â lâya nazire haline getirdiklerine, haşa sümme haşa inanacağımız geliyor. 

B A Ş K A N — Müzakerenin kifayeti hakkında önerge okunacakt ı r . 

Ö Z Ç O B A N (Kemal - Afyon Karahisar) — Kürsüde adam varken o lmaz. 

B A Ş K A N — Kendis inden ricada bulunduk, yoru lmuş olan mecl is mu
ayyen müddet i aşamas ından dolayı asabileşiyor. Müsaade buyursunlar , 
kifayeti müzakere takriri okunsun. 

F IRAT (Naşit - Ordu) — Milletvekilinin sözü kesi lmez. Hiç o lmazsa söz 
söy leme müddet in in bittiğini bildiriniz. 

B A Ş K A N — Tüzükte yazılıdır, söz alanların yazılı konuşmalar ı 20 da
kikayı geçemez biz bunu yapıyoruz, yaptığımız başka birşey değildir. 

A S E N A (Vacit - Devamla ) — Konuşmam 20 dakikayı tecavüz ettiği için 
sözler imi burada kesiyorum. 

B A Ş K A N — Kifayet önergesini okutuyorum. 

D Ü Ş Ü N S E L (Feridun Fikri - Bingöl) — Kifayet önergesi okunduktan 
sonra a leyhinde konuşacağ ım söz ist iyorum. 

B A Ş K A N — Kaydett im, önergeyi okuyoruz. 

Hükümet Programı üzerine, gerek muhalefet gerekse bağımsız lar ka
naatlerini t amamen ifade etmişler, bunlara icabeden kanaat verici cevap
lar da etraflı bir surette belirtilerek birçok milletvekil leri dinlenmişt ir . 
Hükümet Başkanına son söz veri lmek suretiyle konuşmalara nihayet ve
ri lmesi için bu kifayeti müzakere takririmizin Umumi Heyet in reyine ar
zını r ica eder im. 

Yüksek Başkanl ığa 

2. VI . 1950 

Konya Milletvekili 

Z. Barlas 

İstanbul Milletvekili 
Hüsnü Yaman 

Maraş Milletvekil i 

S. Hüdayioğ lu 

Konya Milletvekil i 
Saffet Gürol 
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Maraş Milletvekili Seyhan Milletvekil i 

A. Kadoğlu Tevfik Coşkun 

Maraş Milletvekili Maraş Milletvekil i 

Remzi Öksüz Mazhar Özsoy 

Gaziantep Milletvekili Gümüşhane Milletvekil i 

Sü leyman Kuranel Vasfi Mahir Kocatürk 

Kocaeli Milletvekili Samsun Milletvekil i 

Hüsnü Türkkanad Muhitt in Özkefel i 

Samsun Milletvekili Gaziantep Milletvekil i 

Firuz Kes im M. S. Ünlü 

Manisa Milletvekili Bursa Milletvekil i 

Adnan Karaosmanoğlu Necdet Y ı lmaz 

Çorum Milletvekili Samsun Milletvekil i 

Hakkı Yemenici ler İsmail Işın 

Samsun Milletvekili İsparta Milletvekil i 

Hâdi Üzer Sait Bilgiç 

İsparta Milletvekili Kocaeli Milletvekil i 

R. Turgut Sa im Önhon 

Kocaeli Milletvekili Erzurum Milletvekil i 

E them Vassaf Akan Said Başak 

Kastamonu Milletvekili 
Fahri Keçecioğlu 

Mecl is Başkanl ığ ına 

Müzakere kâfidir, Hükümet in noktai nazarını d inlemek ist iyoruz. Re

ye arzını di ler im. 

Konya Milletvekil i 

H immet Ö lçmen 

Yüksek Başkanl ığa 

2. VI . 1950 

Konuşmalar bir hükümet programı etrafında yapıcı müzakere ler in 

çevresini çoktan geçti. Bütün milletin ve dünyanın gözü önünde yapı lan 

demokras i inkı lâbımızın değerini küçültecek münakaşalar ın devam et

memes i için; kifayeti müzakere teklif eder im. 

Sivas Milletvekil i 

Halil İmre 
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Yüksek Başkanl ığa 

1. Yazı l ı konuşan arkadaşlar 20 dakikayı tecavüz etmemektedir ler . !? ) 

2. A l e lûmum programın haricinde konuşulmaktadır . 

3. Program hakkında lehte ve aleyhte kafi miktarda konuşulmuştur . 

Bütün bu sebepler dolayısiyle müzakerenin kifayetini teklif ed iyorum. 

Yüksek Başkanl ığa 

Müzakerenin kifayetinin yeniden reye konmasın ı ve Hükümete söz 

ver i lmesini rica ve teklif ederiz. 

B A Ş K A N — Bu takrir aleyhinde söz istenmiştir. Buyurun, Fer idun 

Fikri Düşünse l . 

D Ü Ş Ü N S E L (Feridun Fikri - Bingöl) — Muhterem arkadaşlar, f i lhaki

ka kürsüye yeterl ik aleyhinde konuşmak üzere ç ıkmış bu lunuyorum. Ye 

terlik a leyhinde söz söy lemem tabiîdir. Yalnız yüksek müsamahan ı z olur

sa (Soldan gürültüler, yeterlik dışına ç ıkma sesleri) . Aynı konu üzer inde 

bir noktaya daha temas etmek isterim. 

Muhalefet namına konuşmuş olan arkadaşlarınız yalnız Cevdet Ke

r im İncedayı ve Avni Doğan'dan ibaret kalmıştır. Bir de daha önce Sayın 

Barutçu Grup adına konuşmuştu. Buna mukabi l çokluk part is inden 10 

dan fazla arkadaş konuşmuş bulunuyor. Bütün bunlara karşı ancak üç 

kişi söz söylemiş bulunuyor. Bunun için müzakerenin daha etraflı yapı

labi lmesini temin maksadiy le , tensip buyurursanız muhale fet ad ına ko

nuşacak olan daha üç arkadaşımızın mütalâalarını d inlemeniz i uygun 

bu lurum. (Soldan gürültüler) Müsaade buyurun, tensip ederseniz, yoksa 

muhalefet in sözleri eksik kalmış olacaktır ki, b i lmem bunu tecviz buyu

racak mısınız? 

B A Ş K A N — Usul hakkında söz Sıtkı Yırcalı 'nındır. 

Y IRCALI (Sıtkı - Balıkesir) — Arkadaşlar; Sayın Fer idun Fikri Bey ar

kadaş ımız ın karşı konuşmasın ı dinlediniz. Öyle tahmin ed iyorum ki, biz

lerden çok daha iyi tüzük hükümler ini bilirler. Tüzük hükümler ine göre 

bu gibi müzakere lerde iki lehte, iki aleyhte ve iki de üzer inde konuşma 

yapı ld ıktan sonra önergeler mutlak surette reye konur. Sonra yeterl ik 

Kocaeli Milletvekili 

Dr. Ethem Vassaf Akan 

Seyhan Milletvekil i 

Reşad Güçlü 

Kırşehir Milletvekili 

Amiral R. Özdeş 

Ankara Milletvekil i 

Talât Vasfi Öz 
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önergeler i mut laka reye konur. Çünkü muhalefetten, kendi ler inin buyur

duklar ı gibi, üç kişi konuşmuş bir de bağımsız arkadaş konuşmuştur ve 

b iz im arkadaşlar ımız da uzun boylu mütalâa dermeyan etmiştir. Şu ha

le göre yeterl ik önergesinin oya arzı Tüzük hükümler in in icabıdır. 

D Ü Ş Ü N S E L (Feridun Fikri - Bingöl) — Bendeniz, Riyaset usule mu
halif, önerge sunuyor demedim, Tüzüğün 103 üncü maddes i iki kişi 
a leyhte, iki kişi lehte ve iki kişi de üzerinde konuştuktan sonra önerge 
oya sunulur dedim. Bendeniz bunu Yüksek Heyet in takdirine b ırakır ım 
(Reye, sesleri). 

B A Ş K A N — Şimdi efendim, takriri reye koyuyorum. Müzakeren in ye
terl iğine dair olan bu takriri kabul edenler ellerini kaldırsın.. . Kabul et
meyenler ellerini kaldırsın... Çoğunlukla müzakerenin yeterl iği kabul 
edilmiştir. 

Söz Hükümet indir . Başbakan Sayın Menderes konuşacakt ır . 

{Başbakan Adnan Menderes soldan şiddetli ve sürekli alkışlar arasında kür
süye geldi). 

B A Ş B A K A N M E N D E R E S (Adnan - İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; 
Hükümet Programı üzerinde Büyük Mecliste açılan müzakeren in çok is
tifadeli o lmuş bu lunduğunu kaydetmekle söze baş l ıyorum. 

Programımız ın müzakeres ine geniş zaman tahsis o lunmuş , muvaf ık, 
muhal i f pek çok arkadaşlarımız kıymetli fikirler ortaya koymuşlardır . 
Müstaki l Milletvekili arkadaşlar ımız la iktidar safında bu lunan arkadaş
lar ımızın Hükümet programı etrafında sevgi ve it imat t a zammun eden 
sözlerine ve haklı ikaz ve irşatlarına çok teşekkür ederiz. 

Muhalefet adına konuşmuş olan milletvekili arkadaşlar ın ileri sür
dükler i görüş ve düşüncelere etraflı olarak cevap vermek ihtiyacını duy
maktayız . 

Böylece muhalefete atfetmekte o lduğumuz ehemmiyet ve mevki i de 
bel ir tmiş olacağımızı sanıyoruz. Bu suretle hareketi aynı z amanda umu
mî efkâra gösteri lmesi lâzımgelen saygının icabı telâkki ediyoruz. 

İlk olarak eski iktidar sözcüsünün konuşmasın ı cevaplandıracağız . 

Aziz arkadaşlar; iş başına gelirken, memleket in içinde bu lunduğu 
müşkü l şartları programımızda çok kısa olarak bel ir tmek istemişt ik. 

Sayın Barutçu, bunu bir muhalefet partisinin iktidara karşı kul lana
cağı üslûp ve usul olarak görmekte ve tenkid etmektedir. 

Mesele ler in esasını bir tarafa bırakarak, üslûp ve usul üzer inde ten-
kidler yapmak icabederse; biz de kendilerine tenkid diye bir buçuk saate 
yak ın süren konuşmalar ın ın büyük bir kısmını, öteden beri Halk Partisi
nin yerli, yersiz her imkânı kul lanarak ve en küçük işlere bile husus î bir 
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ehemmiye t atfederek vücuda getirdikleri ve memleket in artık t amamen 
kan ıksanmış bir övünme edebiyatının yeni bir örneğinden başka birşey 
o lmadığ ını söyleyebiliriz. (Soldan bravo sesleri alkışlar). 

Anlaşı l ıyor ki : Halk Partisi, olan bitenin lâyıkiyle farkında değildir ve 
hâdiseyi alelade bir Hükümet değişikl iğinden ibaret sanmaktadır . 

Halbuki ; 14 Mayıs seçimleriyle memlekette ş imdiye kadar yapı lanlar
la ö lçülemeyecek ehemmiyet te büyük bir inkılâbın en müh im merhales i 
aşı lmıştır. Tar ihimizde ilk defa olarak millet iradesiyle ikt idara ge len bir 
part inin ilk Hükümet in in birinci vazifesi, şüphe yok ki, kapanmak üzere 
bu lunan devrin kısa bir muhasebes in i yaparak memleke t işlerinin ne 
halde devir ve teslim al ınmakta o lduğunu umumi efkâra açıklamaktır . 
(Soldan, doğru sesleri, alkışlar). 

Buna karşı ileri sürülecek herhangi bir tenkidin mant ık î mesned i ol
madığ ı meydandadır . 

Halk Partisi Sözcüsü, Hükümet programını tenkide, son seç imlerde 
üç mi lyondan fazla rey aldıklarını iddia etmekle başlıyor. Seçimler i kay
bettikleri andan it ibaren Halk Partisinin, kendi lehine kul lanmış o lduğu
nu ileri sürdükler i rey sayısını her vesile ile ilân e tmeye büyük bir ehem
miyet verdiği görülüyor. (Soldan bravo sesleri) Şu hale nazaran iki cüm
le ile o lsun bu mesele hakkında mukabi l görüşlerimizi ifade e tmek zaru
retini bize yüklemiş oluyorlar, demektir . 

1950 seçimlerinin kanuni ve nispî bir serbestlik içinde cereyan ettiği 
bir hakikatt ir . Ancak memlekette seçimlere kadar h ü k ü m sürmekte de
vam eden şartların pek çok vatandaşlar ımız üzer inde mânev i ve esaslı bir 
baskı teşkil edecek mahiyette olduğu tereddütsüz ifade edilebilir. [Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

Halk Partisi tarafından son zamanlara kadar idare cihazının, Devle

tin silâhlı kuvvetler inin ve Hazinenin kendi el lerinde o lduğunu ve bina

enaleyh bir iktidar değişmesinin bahis mevzuu o lamayacağını , buna as

la imkân veri lmeyeceğini parti teşkilâtlarıyle ve halkla temaslar ı ve halk 

üzer inde tesirleri olan birçok Devlet memurlar iy le , kulaktan kulağa tel

kin o lunuyordu. Bi lhassa memleket imiz in uzak köşeler inde ve muvase -

leden ma hru m yerlerinde oturan ve vatandaşl ık haklarını müda faa et

mek ve kul lanmak hususunda güç şartlar içinde yaşayan pek çok vatan

daşlar ımız üzerinde bu telkinlerin tesirsiz kaldığı iddia o lunamaz . 

Hürr iyet güneşinin aydınlatıp ısıtamadığı, seç imlerde va tandaş reyi

nin muteber olmadığı ve gelmiş geçmiş iktidarlardan hiçbir inin va tandaş 

reyine dayanmadığ ı bu memlekette endişe ve tereddüt perdes inin henüz 

her yerde tamamiyle y ırt ı lmamış olduğu bir hakikattir. (Soldan alkışlar) 
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Halk Partisinin seçimlerde gizli veya açık olarak idareyi kendi lehine 
kullandığı , müh im ölçüde malî fedakârlıklara katlandığı da unutulma
malıdır. İşte bu müsait o lmayan şartlara rağmen mil let imiz 14 Mayıs se
ç imler inde reyi ile iktidarı değiştirmiştir. Bu neticeyi onun siyasi o lgun
luğuna hak ve hürriyete karşı olan derin bağlı l ığına, hulâsa her hususta 
büyük bir millet o lmak vasıflarını haiz o lmasına bağ lamak icabeder. (Sol
dan alkışlar) Şayet kısaca işaret ettiğimiz bu gayr imüsait şartlar o lmasay
dı, elbette seçim neticelerinin rakam olarak ifadesi bugünkünden bam
başka o lurdu. (Soldan alkışlar) 

Muhte rem arkadaşlar, Dokuzuncu B. M. Mecl is inin ilk defa olarak 
Millî i radenin serbest tecellisi neticesinde iş baş ına ge lmiş o lduğu hak
kındaki i fademizin, hukuk prensipler ine aykırı o lduğunu söylüyorlar. Ve 
işi basit leşt irmek, hâdisenin ancak milletvekill iği seç imler inden öteden 
beri devam edegelen bir tekâmülün son safhasından ibaret bu lunduğu
nu an la tmak istiyorlar. 

Halbuki hâdise, onların göstermek istedikleri gibi seç imlerde devam 
edege len bir tekâmülün eseri o lmaktan çok uzaktır. Dokuzuncu B. M. 
Mecl is ine gel inceye kadar M. Meclislerinin vatandaş reyi ile iş baş ına gel
miş o lmaktan ziyade Hükümet te olmanın temin ettiği nüfuza dayanıla
rak teşkil edi lmiş olduklar ında vatandaşlar ın hiçbir tereddüdü yoktur. 
Bundan evvelki Meclislerin seçimlerinin millet iradesinin hâkimiyet i ba
k ımından, birbirine nazaran bir tekâmül arzetmediği de muhakkakt ı r . 

1946 seçimlerine gelince; kendi iradesini hâk im kı lmak için mil let imi
zin büyük bir azim göstermesi karşısında, kuvvet kul lanma hâdises inin 
bu seç imlerde büsbütün açığa vuru lmuş olduğu görülmüştür . 

Bu açık hakikatlere dayanan programımızdaki ifadeyi, geçmişteki 
Milletvekil l iği seçimlerinin ademi meşruiyet ini iddia etmek mânas ına ala
rak; bunu hukuk prensipleriyle aykırı telâkki e tmekte asla isabet yoktur . 
Maksadımız ; geçmişe ait meşruiyet meselelerini münakaşa e tmek değil
di. Çünkü her hâdise vukubulduğu zamanda, hâkim olan şart lara göre 
m u h a k e m e edi lmek icabeder. 

Fakat m a d e m ki, bu mevzuu meşruiyet münakaşas ına gö türmek is
tiyorlar. O halde söyleyel im ki; bir meşruiyet kabul o lunsa dahi bu meş
ruiyet o zamanlara ait bir nevi fiilî meşruiyet sayı lmak icabeder. Yoksa 
Anayasan ın sarih hükümler i ve bugün mil letçe kabul etmiş o lduğumuz 
demokrat ik prensipler muvacehes inde geçmiş seçimler hakk ında varıla
cak h ü k ü m elbette menfi olur. 

Y ine bu bahiste durarak biz im 14 Mayıs seçimlerini bir devr in açı lma

sı mânas ında yaptığımız izahı tenkid ettik. 14 Mayıs ' ta bir devir açı lma-
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dığını ve bir devir bahismevzuu ise bunun ancak Cumhur iye t l e başladı

ğını ileri sürüyorlar. 

Şekl i Cumhur iye t olan birçok idarelerde millet iradesinin hiçbir veç

hile hak im olmadığını , aksine olarak şekli Cumhur iye t o lmayan birçok 

iradelerde ise millet iradesinin kayıtsız şartsız hâkim olabildiği misal le

riyle herkesin bildiği bir hakikattir. Bu itibarla Cumhur iye t in daha ziya

de bir şekil meselesi o lduğunu iddia etmekte hata yoktur. O halde Cum

huriyet in çok evvel ilân edi lmiş o lmasına rağmen 14 Mayıs tarihini, bu 

memleket te tam mânasiy le demokrat ik bir cumhuriyet in teessüsü meb 

dei olarak kabul etmek hakikatin ta kendisidir. (Soldan alkışlar) 

Millet iradesine dayanmanın verdiği salâhiyetle biz bu hakikat ler i ol

duğu gibi i fadede hiçbir tereddüt göstermeyeceğiz . Ve hâdiseler in tahli

l inde geçen devirlere ait birtakım hayide ölçü ve kayıt lardan kendimiz i 

azade sayacağız. 

Muhte rem arkadaşlar; 

Halk Partisi kendine mahsus bir inhisarcı z ihniyetle da ima her iyiliği 

kend ine hasretmek temayülünden de hâlâ kurtulamıyor. Bir top lu luğun 

çok tabiî olan i lerleme ve gel işme hamlesinin neticelerini de toptan be

n imsemekte bu partinin hiç tereddüt etmediğine bir defa daha şahit ol

maktayız . 

Fi lhakika 1923'den bu yana memlekette olanların hepsini toptan 

üzerler ine alıyorlar ve bunları istisnasız olarak hükümet ler in in muvaffa

kiyetleri eseri olarak gösteriyorlar. Halbuki bu cemiyet in, hükümet ler in 

tesir ve muvaffakiyetleri dışında, kendinden gelen bir i ler leme hamleler i 

ve bunun neticesi birçok eserleri vardır. Bütün dünyan ın i lmin, tekniğin, 

icat ve ihtiraların mucize süratiyle ilerlediği bir devirde kendi hal ine ter-

kedi lse dahi cemiyet imizin yer inde sayıp kalması nasıl tasavvur o lunabi

lir? Asgar i basiretl i ve ancak nizam ve intizamı muhafaza eden idareler 

hâk im olsaydı bile, y ine cemiyetimiz içinde yaşanı lan bu devrede insan

lığın elde etmiş olduğu geniş imkânlar sayesinde elbette kendi l iğ inden 

birçok i lerlemeler kaydetmeye muvaffak olacaktı. Mil letçe sar fo lunan 

gayretleri bir zümrenin toptan kendine mal etmek isteyişindeki isabetsiz

lik meydandadır . 

Onlar ın bu inhisarcı temayülleri o kadar ileridir ki, part i lere ve züm

relere mal edi lemeyecek bir irtifada bulunan ve millî v icdanın müşahhas 

bir eseri ve tarihin müstesna bir şahsiyeti olan büyük Atatürk 'ü ve onun 

parti ler veya zümreler üstünde büyük milletimizle beraber başardığ ı ne

ticelerin topunu da kendi muvaffakiyet bi lânçolarına kaydediyor lar . 
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Muhterem arkadaşlar, 1923 senesi daha sonraki i lerlemelerin muka

yesesi için bir mebde almalarını isabetli bulmamaktay ız . 

1923 senesi birbirini takip eden harblerin memleket imiz i tamamiy le 

dermansız bıraktığı bir tarihtir. Harbden çıkan milletlerin tıpkı hastal ık

tan yeni kurtu lmuş insanlar gibi süratle ve tabiatiyle geçişt irecekleri bir 

zaaf devresi vardır. Fevkalâde hâdiselerin millî bünyede husule getirebi

leceği takatsizl ik zamanını ve halini esas olarak o gün memleket böyle 

idi, bugün bakınız ne hale geldik, demek elbette şaşırtıcı bir izah tarzı

dır. İsabet ancak mukayese lere ; harb sonrası devrelerinin yani mukad

der olan zaaf ve takatsizlik halini geçiştirerek memlekette ist ihsalin baş

laması , ist ikrarın teessüsü ile normal hayatın avdet etmesiyle takarrür 

eden seviyenin esas tutulmasında olabilirdi. Eski iktidar bundan kaçın

mış görünmektedir . 

Hakikat şudur ki; memleket imiz uzun yı l lardan beri dünyan ın ilerle

me hız ına bir türlü uyamamış ve ileri memleket ler le değil hattâ yak ın 

komşular ımız la dahi aramızda mevcut olan mesafeler bir çok hususlar

da a leyhimize olarak genişlemiştir. Bunun sebebi Halk Partisinin milleti

miz in kabil iyetlerini ver imlendirecek ve memleket imiz in imkânlar ını inki

şaf ett irecek yol larda yürümemiş olmasıdır. 

Biz, bütün bu iddialarımızın delilini 14 Mayıs ' ta mil letçe ver i lmiş olan 

büyük kararda bulmaktayız . (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

1923'ten bu yana 30 yıla yakın bir devre Halk Partisi sözcüsü tara

f ından dikkate şayan bir ifade kıvraklığı ile Birinci Cihan Harbi sonrası , 

dünya buhran seneleri, İkinci Cihan Harbi ve harb sonrası devresi diye 

geçişt ir i l ivermektedir. Görülüyor ki, ikt idarda bulunduklar ı uzun yı l ların 

muhasebes inde esaslı mazeret olarak bütün dünyanın iç inde bu lunduğu 

ağır şartları ileri sürmek istemektedirler. Halbuki bütün bu menfi şart

lar alt ında hattâ İkinci Cihan Harbi gibi misli görü lmemiş bir felâkete 

kat lanmış olmalarına rağmen birçok milletlerin azim terakkiler kaydet

miş oldukları meydandadır. Halbuki İkinci Cihan Harbinin biz im için ikti

sadi sahada çok geniş imkânlar hazırlamış olduğunu iddia edebiliriz. An

cak bu imkânlardan faydalanılamadığı gibi bu harbin devamı tedbirsizlik

lerimiz yüzünden memleketimiz için tahammül edilmez şartlar yaratmıştır. 

Muhte rem arkadaşlar; Devlet bütçelerinin artması memleket imizde 

i ler leme seyrinin neticeleri olarak görülecek mahiyette olsaydı, hiçbir iti

razımız o lmazdı . Her yıl bütçelerin kabart ı lmış olmasını , hakiki ihtiyaç

ları karş ı lamaktan ziyade tutulan yanlış polit ikanın kötü neticeleri ola

rak görmektey iz . 1938'den 1948'e kadar on yıl için memur kadrosunun 
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bir misli artırı lmış olmasını ihtiyaçların ve cemiyetin tabiî t ekâmülünün 

bir neticesi olarak kabul etmek m ü m k ü n değildir. 

Arkadaşlar , bütçelerde al ınan tahsisatın vasati % 15 inin memleket in 

iktisadi cihazlarıma ve kalk ınmasına sarfolunduğu iddia o lunuyor . Bu % 

15'in hesab ında alelade Devlet hizmetlerinin, geçici tamirlerin, hiç iktisa

di gaye taş ımayan tesis ve inşaların dahi dâhil edi lmiş bu lunduğunu bi

l iyoruz. Maksadınız bu bak ımdan mazinin bir muhasebes in i y apmak ol

saydı ve program müzakereler inin çerçevesi buna müsai t bulunsaydı , 

bunlar ı huzurunuzda tafsil e tmekte güçlük çekmezdik. 

60-70 mi lyonluk Meclis b inasından başlayarak Ankara 'da ve yu rdun 

dört köşes inde Devlet eliyle hususi idareler ve belediyeler eliyle tahaccür 

ett ir i lmiş olan iktisadi imkânlar ımız ın kısa bir hesabı bile mil letçe üze

r inde ibretle durulacak bir tablo teşkil eder. Bütün bunlar bahsett ik ler i 

envest isman hesap ve nispetlerine dâhildir. 

Millî Savunmaya ayrılan tahsisatın da başl ıca mazeret sebepler i ara
s ında göster i lmek itiyadı hâlâ terkolunmamış. Eğer ver i lmiş olan tahsi
sattan isabetli ve tam bir ver im ve netice al ınmış olsaydı bugün bundan 
ancak memnuniyet le bahsederdik. Fakat her sahada olduğu gibi Millî Mü
dafaamızda da isabetli görüşler ve tutumlu bir zihniyet hâkim olamamıştır. 

Kaldıki, bütçedeki Millî Savunma masraf lar ına bir içişleri hizmeti 

olan Jandarma masrafları da katı lmış. Bu suretle aleyhte konuşu lama-

yacağını zannettikleri Millî Savunma masraflarının bütçedeki nispeti 

m ü m k ü n olduğu kadar yükselt i lmiştir. 

Hele, muhte rem muarızlarımızca, borç lanmanın bir izah ve felsefesi 
yapı lmaktadır ki, ibretle mütalâa edi lmeye değer.. Devlet borçlar ının büt
çeye yük teşkil etmediğini ifade ediyorlar. İş ve istihsal sahas ında iş gö
recek sermaye Devletin müstehl ik masraf larında eriti lmiştir. Bu hal faiz 
ve iskonto hadlerine de elbette menfi tesirler icra eder. 

Muhtel i f bütçelerden borçlara faiz ve amort isman olarak m ü h i m meb
lağlar tahsis o lunmak mecburiyet ine düşülmüştür . Bunlar ın paramız ın 
kıymet ini muhafaza etmek hususunda ciddi güçlükler ihdas ettiği inkâr 
o lunamaz. 

Üstelik bu borçların büyük bir kısmı Halk Partisi Hükümetler inin denk 

olduğu iddiası ile sunmuş bulundukları bütçelerden tahassül etmiştir. 

Muhte rem arkadaşlar, tasarruf hakkındaki sözleri üzer inde de kısa

ca durmak lüzumunu hissediyoruz. Demokrat Parti Mecl is Grubunun, 

muhale fe t gurubu olarak, dört senelik Mecl is faal iyetlerinde mütemad i 

yen tasarrufdan bahsedi ldi ve bunun nerelerden m ü m k ü n olacağını , ne 
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gibi tedbirler alındığı takdirde atiyen ne suretle tasarruflar elde edilebile
ceği defalarla ve her vesile ile ileri sürülmüştü. Şimdi ikt idara geldiğimiz 
şu anda Hükümet programında yine tasarruftan bahsett iğ imize göre el
bette bunu tahakkuk ettireceğimiz kabul o lunmak icabeder. 

Şayet tasarrufu gayr imümkün görse idik, programımızda bu bahsi sü
kûtla geçiştirir ve kendimizi ağır bir taahhüdün tazyiki altına koymazdık. 

Tasarrufun lüzumlu â m m e hizmetlerini k ısmak mânas ında o lmadığ ı 

nı ş imdi öğrenecek değiliz. Ancak gelir kaynaklar ımıza göre â m m e hiz

met ler inin lüzum ve ehemmiyet sıralarına göre bir tertibe tâbi tutulma

sının zaruri o lduğunu da kendilerine bi ldirmek ve hat ır latmak isteriz. 

İsrafların nerelerde o lduğunu kendilerinin de tetkik ve murakabes ine 

arzedeceğimiz bütçemiz le fiilen göstereceğiz. 

Gelir kaynaklar ımız ın kısırlaştırı lmış o lduğu hakkındaki iddiamızı 
reddedebi lmek için Devlet masraf ve külfetlerinin millî gelire nispet inin 
yüksek olmadığını iddia ediyorlar. Halbuki part imiz; vergi ler in ıs laha 
muhtaç olan taraflarının ve masraflarla millî gelir aras ındaki nispetsizl i
ği, kaç yıldır bütçe müzakere ler inde tafsilâtiyle arzetmiş bulunuyor . Bu 
mevzuda ileri sürülmüş olan görüş ve düşünceler dairesinde hareket olu
nacağı pek tabiîdir. 

Muhte rem arkadaşlar; bütçe açığının Marshal l Yard ımı ile kapat ı lma
sı mese les inde Amer ikan makamlar iy le hâlâ mutabakat hâsıl o lmadığ ı 
hususundak i ifadelerimiz reddo lunmak isteniyor. 

Halk Partisi sözcüsü, Hükümet programını tenkid ederken Marshal l 
p lân ından temin olunan yard ım karşıl ığının 1950 yılı Bütçes indeki açı
ğın bir k ısmına karşılık gösteri lmesi mevzuunda şöyle demektedir ; 

"Marshal l plânı yard ımından 155 milyon liranın Amer ikan Yard ım 

Kanununa göre bütçemize ithali bütçe Mecl ise sevkedi lmeden önce alâ

kalı larla görüşülmüş ve Bütçe Kanununun üçüncü maddes i bu görüş

meler sonunda varı lan mutabakata uygun olarak hazır lanmışt ır . Ancak 

bunun kul lanı lması y ine Amer ikan Kanununa göre muayyen usul lere 

bağlı bu lunduğundan bunu hal letmek için görüşmelere arasız devam 

edi lmiş ve bu maksat la Amer ika 'ya bir heyet de gönderi lmişt ir . Bu heyet 

Amer ikan makamlar iy le mutabakata vardığını telgrafla bi ldirmişti . Bu 

it ibarla zamanımızda bu konuda prensipi hal ledi lmemiş bir mese le kal

mamışt ı r . " 

Bu beyan tarzı hakikata tamamen mugayirdir . Evvelâ, bu ifade tar

z ından şu cihet anlaşıl ıyor ki, Halk Partisi tenkidini hazır layanlar bu işin 

asl ına nüfuz bile edememişlerdir . (Soldan gülüşmeler) Zira 155 mi lyon lira-
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nin "Amer ikan Yard ım Kanununa göre Bütçemize i thal" edildiğini z ikre

diyorlar. Halbuki bu muamele 7. II. 1950 tarih ve 5526 numara l ı kanu

numuz la tasdik edi lmiş olan 21 ve 30 Kasım 1949 tarihli mektuplar la 

müstenitt ir . Amer ikan Kanunu ile alâkalı değildir. 

Bu mektuplar ın 4 numaral ı bendinin (C) işaretli f ıkrasında şöyle de

ni lmektedir : 

"Türkiye Hükümet i , Amer ikan Hükümet i ile zaman zaman mutab ık 

kalacağı maksat lar için hususi hesapta kalan bakiyeden para çekebi le

cektir. Hususi hesaptan para çekmek maksadiy le Türkiye Hükümet i ta

raf ından yapı lacak müracaat lar ın tetkiki esnas ında Türkiye 'de dahil î 

nakdî ve malî istikrarın gel işme veya idamesi veya istihsal faaliyetinin ve

ya mil let lerarası ticaretin teşviki veya Türkiye dâhi l inde yeni kaynaklar ın 

araşt ır ı lması veya geliştiri lmesi gibi ihtiyaçlar ve bahusus. . . göz önünde 

bulundurulacakt ı r . " 

Bu şartlardan anlaşıl ıyor ki, bu hesapta mevcut paranın bütçe açık

lar ına tahsis o lunacağına dair hiçbir işaret yoktur. 

Sonra, Halk Partisi tenkidinde zikri geçen paranın bütçeye ithali me 

selesi üzer inde bütçenin Meclise şevkinden evvel alâkalı larla görüşülerek 

mutab ık kal ınmış ve ancak kullanı lması için görüşmeler yap ı lmakta ol

duğu iddia olunuyor. Halbuki el imizde Amer ika l ı l a r la ne evvelden ne de 

sonradan varı lmış bir mutabakat i gösteren hiçbir yazıl ı ves ika yoktur . 

Hükümet imiz Devlet Maliyesini devir aldığı zaman bu nokta üzer inde du

rarak yeni baştan teşebbüslere gir işmek zorunda kalmıştır. 

Bu mevzuda en son 31 Mayıs tarihli Vaşington'daki heyet imizden alı

nan bir telgrafta, karşılık paralar mevzuunda henüz mutabakate varı l

madığ ı ve meselenin halli için çal ışmalara devam o lunduğu bi ldir i lmek

tedir. Arzett iğimiz bu vaziyet karşılıklı iddialarda hangi tarafın haklı ol

duğunu, göstermeye kâfidir, sanıyoruz. (Soldan alkışlar) 

Ancak şurasını tebarüz ettirelim ki, Hükümetiniz ;karşı l ık l ı çok sıkı 

dost luklar la bağlı bu lunduğumuz Amer ikan dost lar ımızın mil let iradesiy

le vazife baş ına gelmiş olan bir iktidarı, müşkül du rumda b ı rakmamak 

isteyecekler ine kani bulunmaktadır . {Soldan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, iç istikraz imkânlar ımız ın t amamen dara lmış 

o lduğunu iddia etmiştik. Buna karşı bize verilen cevapta Devlet Tahvi l le

rinin ihraç kıymetler inin üstünde alınıp satıldığı ileri sürülüyor. Halbuki 

bu hususta asıl ölçü Devlet tahvillerinin piyasaya satı labi lmek imkânın ın 

mevcut olup olmamasıdır . 
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Devlet tahvil lerinin bankalara, resmî kurum ve sandık lara satın aldı-

r ı lmasını , serbest satış olarak kabul etmeye imkân yoktur . Kaldı ki, bu 

müesseselere de Devlet Tahvillerinin sürülmesi artık zorlaşmış bulunuyor. 

Serbest piyasaya satış imkânı, meselesine gelince; y ine tekrar ediyo

ruz ki, geçen yıl çıkarılan 20 milyon liralık Devlet tahvil inin serbest piya

saya ancak 8 milyon lirası satılabilmiştir. 

İşte iç istikraz imkânlarının hakiki durumu budur. 

Aziz arkadaşlar; memlekette faiz ve iskonto hadler inin yüksek o lduğu 

ve iş ve istihsal hayatımızın bu yüksekl iğ in menfi tesirleri a l t ında bulun

duğunu tekrar lamaktan çekinmeyeceğiz . Bunda Hükümet ler in takip et

tikleri mal î ve iktisadî pol it ikanın hiçbir tesiri o lamayacağı ve b u n u n bir 

serbest p iyasa meselesi o lduğu yolundaki iddialar mesnetsizdir . Devlet 

Bütçes inin, istikraz polit ikasının. Merkez Bankas ınca takip o lunan yo lun 

Bankalar Kanunu ile ödünç para verme kanunlar ındaki bâzı hükümler in 

faiz ve iskonto hadleri üzerindeki tesirleri asla inkâr o lunamaz. Demokrat 

Parti Hükümet ler i iş ve istihsal hayatı ve maliyetlerle yak ından alâkalı 

olan bu mevzuu ehemmiyet le ele alınıp hal letmek kararındadır. (Alkışlar) 

Bizim Devletçil iğin kötü tatbikatı etrafındaki mütalâa lar ımıza "Dev

letçil iğimiz hususi sermayenin yapamayacağ ı işleri yapan, bir memleke

tin ka lk ınmasın ı beklemeden temin etmeye çal ışan bir s istemdir." ceva

bını veriyorlar. 

Halk Partisi Hükümetler inin bu esaslar dairesinde hareket edip etme

diğinin takdirini umumi efkâra bırakıyoruz. Devletin iktisadî sahada bil

fiil teşebbüse geçmek veya nâz ım veya murakıp olarak vazife görmek hu

susundaki biz im görüşlerimiz katidir, sarihtir. Hükümet programında 

bunu m ü m k ü n olan açıklıkla ifade ettiğimiz için tekrar etmeyeceğiz . Şu 

kadar ını söyleyel im ki, Yüksek Heyetiniz bugüne kadar olan Devletçi l ik 

tatbikatı ile, bizim takip etmek kararında o lduğumuz politika arasında ga

yet esaslı farklar bulunduğunu takdir hususunda elbette gecikmeyecektir . 

Gümrük tarifeleri yenibaştan gözden geçir irken zirai ist ihsal imizin ar

t ır ı lması birinci derecede ele a l ınmakla beraber elbette diğer istihsal şu

beler inin durumu da dikkatten uzak tutulmayacaktır . Ancak şunu ifade 

e tmek isteriz ki, gerek Devlete fazla varidat temin etmek için iktisadi ha

yat ı tazyik alt ında bulunduran gerekse gayritabiî ve ver imsiz şartlar için

de çal ışan her istihsal şubesindeki Devlet teşebbüslerini haksız o larak ve 

müstehl ik aleyhine himaye eden tarifeleri istihsal hayat ının ve ihtiyaçla

r ımızın tabiî icaplarına göre ayarlayacağız. 
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Muhterem arkadaşlar; gariptir ki, uzun vadeli iktisadi ka lk ınma te
şebbüsler inin bir p lâna bağ lanması lüzumundan bahseden ve programı
mızda buna dair bir ifadeye rast lamadığını söyleyen muhalefet sözcüsü, 
kendi partisi i lktidarda iken böyle bir plân yapmak şöyle dursun, bugü
ne kadar muhtel i f bakanl ıklar ın birkaç yıllık çal ışmalarını dahi esasl ı 
hiçbir programa bağ layamamış o lduğunu bi lmekte değil midir? (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Halbuki biz im programımızda envenst isman mahiyet inde olan Devlet 

teşebbüsler inin bir plâna bağ lanması hususu açıkça ifade edi lmiş bu lun

maktadır . 

Dış ticarette takip olunacak polit ikaya gelince; programımızda "Dış ti
caret rej imimize katî bir istikrar vermek lüzumuna şiddetle kani iz" der
ken elbetteki muayyen bir rejim kasto lunmuştur. 

Bu rejim, dünyanın içinde bulunduğu iktisadi şartlarla mil let lerarası 
ticari temayül lere muvaz i istikamettedir. Ve h imaye veya müdaha l e gibi 
ticari hayat ın tabiatını ihlâl eden kayıt lardan m ü m k ü n olabildiği kadar 
uzaklaşmayı istihdaf eder. 

Gayemiz, istihsalde maliyet ucuzluğunu sağlayacak ve yüksek vasıflı 
mal temin edecek bir polit ika ile fiyatlarımızı dünya fiyatları seviyesine 
indirmek, böylece, milletlerarası, serbest esaslar dairesinde mübade l e 
yapan bir rej ime sahip olmaktır. Bizim tarafımızdan esasta kabul edi lmiş 
olan bu serbestliği usullerde de temin etmek iş hayatını s ıkan ve sık de
ğiştiri len formaliteleri piyasa teamülleri, temayülleri ve ihtiyaçları ile telif 
ey lemek kararındayız. 

Ayr ıca izahına lüzum yoktur ki, iki taraflı olarak yapt ığ ımız an laşma
lara ve Av rupa İş Birliği camiasının ortaya koyduğu biz im taraf ımızdan 
kabul edi lmiş olan esaslara riayete dikkat edeceğiz. Yalnız şunu ifade 
edel im ki, Sayın Barutçu 'nun "Biz dış ticaretimizi her gün biraz daha su
ni payanlardan azade olarak ve dünya ticaretine kar ışmaya elverişli bir 
halde size tevdi ediyoruz." Cümles indeki ferahlık edası; p iyasalarda bu
gün mevcut değildir. Eski iktidarlardan devral ınan ticaret rejimi iç inde 
bizzat serbest ticareti üzecek kayıtlar çoktur ve ihracat mahsul ler imiz in 
maliyet leri de yüksek o lmakta devamett iğ inden fiyatlarımızın dünya se
viyesinin üstünde o luşunun ihdas ettiği müşkülât o lduğu gibi bize inti
kal etmiş bulunmaktadır. Bunun için sayın sözcünün bize devro lunan 
şartların elverişli olduğu hakkındaki iddiasını çok mübalâğal ı görmekteyiz. 

Arkadaşlar ; ofisler üzerinde durup bunların vaziyet ini yen iden tespit 
edeceğimiz hakkındaki ifademizi kararsız ve hazır l ıksız l ığ ımıza at fetmek
tedirler. 
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Ticaret Ofisi, dört y ı ldanberi bir türlü tasfiye edi lememişt ir . Bu gecik

t ir i lmenin sebebi fiyatlara zam suretiyle ve bir nevi vergi şekl inde millet

ten al ınan paraların ve Devletçe ofise verilen sermayenin Hükümet tara

f ından istenilen yerlere istendiği şekilde tahsis ve tevzi o lunmas ı arzu

sundan ibaret olduğu, söylenebilir. Bu gibi bütçe dışı tasarruflara ve mu-

rakabesiz tahsislere bir son vermek karar ında o lduğumuz için; Ticaret 

Ofisinin tasfiyesi muamelesini derhal sona erdireceğiz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Petrol Ofisin vaziyeti ise; bunun çok ciddî bir tetkika tâbi tutulması lüzumu

na kaniiz. Bizden çok kısa bir zaman içinde bu mevzuda kati neticelere varma

yı beklemek abestir. Bugünün serbest piyasa şartlan içinde böyle bir teşkilata 

kati bir lüzum olup olmadığı ancak tetkiklerimizden sonra anlaşılacaktır. 

Akar yakıt meselesi istihsal hayatımızı ve umumiyet le millî ekonomi

mizi çok yak ından alâkadar eden bir mevzudur. Bu meselenin münaka

le işlerimiz için de biran evvel çözülmesi lüzumuna kani bu lunuyoruz . 

Toprak Mahsuller i Ofisine gelince; bu ofisin mevzuu itibariyle faali

yet ler ine devam etmesi faydalı o lmakla beraber teşkilât ve kadrolar ının 

bugün görmekte olduğu hizmetle mütenasip hadleri çoktan aşmış o lma

sı gözden kaçmayan bir vakıadır. (Soldan doğru sesleri) Hizmet ve tesis 

maksad ı için bu ofisi yenibaştan ele alacağız. 

Bu münasebet le Halk Partisinin hububat fiyatları pol i t ikamızın belli 
o lmadığ ını telkin etmek istediği anlaşılıyor. Zirai istihsali ve köy ekono
misini birinci p lânda ele a lmak kararında olan bir partinin ve onun Hü
kümet in in hububat f iyatlarında büyük müstahsi l kit lemizin a leyhinde 
bir karara varmasından şüphe etmeye asla mahal o lmadığ ı aşikârdır . 
(Soldan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; harb yıl larının birçok işlerde o lduğu gibi ba

yındırl ık işlerine de tesir ettiği belirti lmektedir. Bu tesir hiçbir z aman in

kâr edi lemez. Fakat yapı lması çok m ü m k ü n olan işler için de bu mazeret 

doğru sayı lamaz. 

Bayındırl ık sahasında yapı lan işler çok defa memleket in hakiki ihti

yaçları ve iktisadi icaplar gözönünde tutulmadan ele alındığı bir hakikat

tir. Bunun en bariz delillerini demiryol larımızın güzergâhlar ının tâyin ve 

tesbit inde görebiliriz. Bu yol lardan bir çoğunun ekonomik icap ve zaru

retlere uymadığ ı ve hattâ askerî mülâhazalara bile aykırı o lduğu bugün 

aç ıkça anlaşı lmaktadır. Bundan başka iktisadi kalkınmayı sağ lamak için 

kara, deniz ve demiryol larının birbirini i tmam edici surette ele a l ınması 

i cabederken bu çok müh im esasa da riayet o lunamamış ; bazan bu yol

lardan birisi diğeri için zararlı bir vaziyet yaratmıştır . 
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İşte bu sebepledir ki, Hükümet imiz yol politikasını esaslı etüdlere bağ
lamak ve bu suretle meydana gelecek plânı tatbik etmek kararındadır. 

Burada çok müh im bir noktaya temas e tmeden geçemeyeceğ iz . 

Sayın muhalefet sözcüsü, Hükümet programında Doğu ka lk ınmas ına 
t emas etmediğimizi işaret etmektedir. Her cihetten bir bütün teşkil eden 
Türk vatanını Doğu ve Batı diye ikiye bölmek ve birbir inden farklı ve im
tiyazlı vaziyetler ihdas etmek polit ikasının maddi o lduğu kadar mânev i 
zararl ı tesirleri karşıs ında böyle bir ayırmaya nihayet vermek lâzım gel
diği kanaat indeyiz . (Soldan bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; muhalefet in tekel, ziraat, orman, ulaşt ırma, 
sağlık işlerimiz hakkında uzun uzadıya serdettikleri müta lâa lara karşı 
programımızda ifadesini bulan görüş ve karar lar ımızda değişikliği icabet-
tirecek bir cihet görmemekteyiz . 

Bu uzun mütalâaları ile muhalefet programımızı tenkid e tmekten zi
yade uzun iktidar devirlerinin müdafaasını yapmaktadır lar . Esasen mem
leket işlerini muhteli f zaviyelerden görmek neticesidir ki, birbirinden baş
ka programlar ortaya çıkar, bu programlar etrafında çeşitli partiler kurulur. 

Biz onların bu mevzularda da söylediklerine kendi memleket görüşle
rinin bir neticesi ve ifadesi olarak karşı lamakta ve kendilerini bu görüş 
ve kanaatler iy le başbaşa bırakmaktayız . (Soldan alkışlar) 

Memleket te büyük bir çoğunlukça tasvip o lunan siyasi, iktisadi, ma
lî görüş ve kanaatler ise part imize hüviyet vermiş olanlardır. 

Denilebil ir ki, memleket bunların tatbika konulmasın ı ve memleke t 
işlerinin böyle bir zihniyet ve memleket görüşüne dayanı larak idare edil
mesin i istemektedir. 

Böyle o lmakla beraber buraya kadar cevaplandırdığ ımız tenkidlerden 
başka Halk Partisinin muhterem sözcüsü tarafından ileri sürülmüş olan 
bâzı mütalâaların aykırılığını kısa cümlelerle belirtmeyi lüzumlu görüyoruz. 

Ziraat Bankası sermayesinin kanunla 300 mi lyon l iraya çıkarı ldığını 
söylüyorlar. Kanun yapmak başka, Ziraat Bankasının sermayesini haki
ki tediyelerle üç yüz milyon liraya ç ıkarmak başkadır . 

Halbuki uzun seneler içinde Ziraat Bankası sermayes in in t amamen 
sabit bir halde kaldığı aşikârdır. Son zamanlarda yapı lan bir miktar ser
maye artışları Marshal l Plânının mümkün ve hattâ bir bak ıma zaruri kıl
mas ı neticesidir. 

Para farkının dış ında yirmi küsur yıl içinde bir misli dahi art ır ı lama-

mış olan Ziraat Bankası sermayesinin kısa bir zamanda üç misl ine çıka

r ı lacağının ifade o lunması Halk Partisinin ziraat ve Ziraat Bankas ı mev-
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zular ında birdenbire uyanarak yeniden büsbütün başka görüşlere sahip 

o lmuş bulunmasın ın bir delili olarak kabul o lunmazsa bu ifadeleri ancak 

pol it ika taktiği olarak kabul etmek zaruri olur. 

Ve rem hastaneleri hakkındaki ifadeleri de bu nevidendir. 27 senede 

2500 verem yatağı ilâve edildiğini söyleyen eski iktidarın dört yıl iç inde 

ve rem yatağı sayısını on bine, yani 27 senede yapı lanın dört mis l ine çı

karı lacağını söylemesi teessür verici mülâhazalara yol açmaktadır . 

Ve rem gibi memleket için âdeta içtimai bir felâket halini a lmış olan 

bir hastal ık karşıs ında yıllar ve yıllar hissiz ve hareketsiz ka l ınması ne ile 

kabil i izah olur. 

İmkânsız l ıktan bahsetmek bir izah olamaz. Çünkü dört senede altı 

b in beş yüz yatak ilâvesinin m ü m k ü n o lduğunu bizzat kendi ler i söyle

mektedir ler . O halde y i rmi küsur yılın bu mevzudaki ihmal ler inin vic

danları s ız latması lâzımdır. İsraf ve gösteriş z ihniyetinin bir âbidesi o lan 

bir Mecl is b inas ına dökülen paralarla memlekette kaç verem yatağı i lâve 

olunabi leceği , kaç vatandaşın hayatı kurtulabileceği, kaç ai lenin ıstırap 

ve felâketinin önlenebileceği teessür verici bir hesap meselesi olarak kar

ş ımıza ç ıkmaktadır . (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Bu suretle verem âfetinin yayı lmasının tahdidinde ne kadar müspe t 

neticeler elde olunabil irdi? 

Deniz nakliyecil iğimizin gel işmesi etrafındaki öğünmelere bakınca, bu 
ehemmiyet l i mevzuda esaslı i lerlemeler kaydolunduğu zehabı hâsıl o lu
yor. Fakat y ine otuz seneye yaklaşan bir devir içinde ve deniz nakl iyeci
liğini inhisari olarak elde bu lundurmanın yüksek tarifeler tatbiki husu
sunda verdiği imkânlara da dayanılarak bugün elde edi len neticeler kı
yas lanacak olursa çok bir şey yap ı lmamış olduğu derhal meydana çıkar. 
Hele, meselâ, komşumuz ve dostumuz Yunanistan ' ın milyonlar ı aşan ti
caret filosu karşısında bizce elde edilmiş olan netice bu mu olmal ıydı? 
Sual in düşündürücü tesirine kapı lmamak m ü m k ü n olamaz. 

Para pol it ikasına gelince; paramızın istikrarı ve para pol it ikası hak

kında bize öğüt verenlerin, paramız ın kıymetini nerelerden nerelere getir

diklerini ve ne kadar hatalı yol larda yürüdükler ini hat ır latmak isteriz. 

Açık bütçelerle, hatalı iktisat ve maliye polit ikası ile, aşırı borç lanma

larla, mübalâats ız olarak hesapsız ve ölçüsüz aksiyon yol lar ına g i tmekle 

paramız ın istikrarı ve malî emniyet imiz durmadan zedelenmişt ir . Hele 

parti gruplar ına bile haber vermeden, hiçbir lüzum ve icap yok iken 7 Ey

lül kararları alanların para polit ikası etrafında artık müta lâa serdetmek 

hakkını çoktan kaybetmiş olmaları icabeder. Esefle söyleyel im ki, 7 Ey-
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lülden bu yana da paramızın kıymetinde istikrarın, o büyük ve sarsıntı

lar yaratan operasyona rağmen paramız fiyatında istikrarın lâyıkiyle te

min edi lmiş olduğu iddia o lunamaz. 

Para f iyatlarında istikrarın ve malî emniyet in tahakkuk ett ir i lebi lme

si her şeyden evvel iktisadi takatimizle mütenas ip denk bütçe prensipi-

nin tahakkuk ettir i lmesine, Devletçe takibolunan iktisadi pol i t ikanın 

memleket imiz in tabiî şartlarına göre ayarlanmış o lmasına ve Devlet ha

yat ı da her türlü israflardan kaçını lmasına bağlı bu lunduğunu bir kere 

daha ifade etmek lüzumunu duymaktayız . Çünkü sabık iktidarın taki-

bettiği yol bunun tamamen aksine olmuştur. Hükümet imiz bu hakikat

leri ifade ederken kendi takip edeceği yolun ne olabi leceğine de işaret et

miş o lduğu kanaatindedir. 

Para f iyatında istikrarı temin ve maliyemizin emniyet ini ko ruma hu

susunda hiçbir gayreti es irgemeyeceğimize memleket in it imat edebi lece

ğini ifade e tmek isteriz. 

Grev bahsinde, bize kaçamakl ı konuşmaya başladığ ımız isnadı yapı l 

maktadır . Halbuki, prensip olarak grev hakkını tanımış o lmak noktas ın

da hiçbir ricat yapmak niyetinde değiliz ve bu mevzuda da kaçamakl ı ko

nuşmaya başlayanlar y ine bizler değiliz. 

Halk Partisi çok kısa bir zaman evvel grev hakkının kabulünü katî 

olarak reddetmiş o lmasına rağmen şimdi sözlerinde kaçamakl ı bir yol ih

tiyar ederek grev hakkında zaten küçük olan hususi sermayeler imiz i ve 

hiç hazırl ıklı o lmayan işçilerimizi koruyacak surette bir tetkik neticesi ge

tirilirse o zaman fikirlerini beyan edeceklerini söylüyorlar ki bunun mâ

nası, örtülü bir ricattan başka bir şey değildir. (Soldan bravo sesleri) Bun

ca iktidar yıl ları içinde tetkikına fırsat bulmadıklar ı bir mevzu hakk ında 

katî kararlar alıp ifade ettikten sonra şimdi bundan ricat yolu aramalar ı 

ibret vericidir. 

Maari f bahsine gelince; bizi gençliğe karşı it imatsızlık besler gibi gös

tererek bir tahrike maruz b ırakmak istiyorlar. Biz sadece, maar i f s istemi

mizde , maari f işlerinde her şeyden üstün tutacağımız bir prensipi ifade 

etmişt ik. Yet işen gençl iğimizin memleket mesele ler inde hassas , ileri ve 

meden i mânada milliyetçi ve memlekete bağlı o lmakta emsals iz bir heye

cana sahip o lduğunu görmekle büyük bir gurur ve iftihar duymaktay ız . 

Gençl iğ imiz bu güzel vasıfları ruhunda yaşatabi l iyorsa bunun sebebini 

herşeyden önce, mensup olduğu milletin ve içinde yaşadığı ve kucağ ında 

yetiştiği aile ve içtimai heyetin eşsiz vasıflara sahip o lmas ında a ramak 

icabeder. (Soldan alkışlar) 
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Aziz arkadaşlar; Halk Partisinin sayın sözcüsü programımıza bakarak 
bizi tereddütlü ve kararsız o lmakla vasıflandırıyor, sarih birşey söy leme
diğimizi iddia ediyor ve eski Hükümet ler in icraatını ileri sürerek muvaf-
fakiyetsizl iğimizin bahanesini hazır lamaya koyu lduğumuzu ileri sürüyor. 
Bundan başka da programımızda özel idare ve belediyelere, hayvancı l ığa 
yer ver i lmediğini bahane ederek bizi eksikli göstermeye çalışıyor. Mü
tereddit ve kararsız o lduğumuz hakkındaki iddialara karşı sayın muha
lefet sözcüsüne cevabımız; programımızı bir kere daha, fakat bu sefer in
safı e lden b ırakmayarak okumasını rica e tmekten ibaret olacaktır. Biz, 
inandığımız prensiplerin ışığı alt ında muhtel i f memleket meseleler i etra
fındaki esasen daha evvelden takarrür eden görüşler imiz i Hükümet t e 
uzun müdde t kalmaya ihtiyaç duymadan hem sarahatle, hem de katiyet
le ifade etmiş bulunuyoruz. O kadar ki, programımız ı okuyanlar , insafı 
e lden b ı rakmayacak olurlarsa iktisadi, malî ve siyasi mevzulardaki gö
rüşlerimizi , rengimizi ve memleket işlerini nasıl bir ist ikamette ve hangi 
z ihniyet le yürütmek istediğimizi anlatmakta asla zor luğa uğramadık lar ı 
nı derhal itiraf etmek mecburiyet inde kalırlar. 

Bir Hükümet programında Devletin hizmet ve iştigal sahas ına giren 
bütün mevzular ın, teferruatiyle yazı lması icabet edeceği hakk ında cüm
lece kabul o lunmuş bir kanaat, teamül veya geleneğin mevcut o lduğunu 
bi lmiyoruz. 

Yen i baştan tetkik mevzuu o lmak icabeden meseleler hakk ında da iş 
başına geçerek gereken tetkikleri yapmadan taahhütlere girişmeyi de vazi
femizin ciddiyeti ve mesuliyetimizin ağırlığı ile asla mütenasip göremeyiz. 

Halk Partisi hükümetler inin, hükümet programlar ından misal ler ver
mek suretiyle ilk defa iktidara geçiyor o lmamıza rağmen onlara nazaran 
ne kadar üstün seviyeli bir programla memleket in karşısına ç ıkmakta ol
duğumuzu her zaman ispat edebiliriz. (Soldan alkışlar) Bunun delili ola
rak, Recep Peker Hükümet in esas meseleleri ve ana görüşleri bir tarafa 
bırakarak, köylerde çamaşırhaneler yaptırı lacağı, p iyasaya puşetl i kibrit 
ç ıkarı lacağı gibi teferruata boğulmuş Hükümet programı ile Günal tay 
Hükümet in in yalnız üç beş meseleye, o da sathî olarak temas edilen 
programını gösterebiliriz. (Soldan alkışlar) 

Recep Peker ve Günaltay Hükümetler inin programlarını okuyup biz im 
programımız la karşılaştıranların verecekleri hükme biz ş imdiden razıyız. 

Sayın Halk Partisi sözcüsü şayet böyle bir zahmete ka t lanmamışsa 
kendis inden, böyle mukayesel i bir tetkik yapmas ın ı tavsiye ederiz. 

Kararlı olduğumuz noktalarda bu kararımızı sarahatle ifade etmiş ve da

ha ileri tetkikleri icabettiren meselelerde bu icabı ifadeden çekinmemişizdir. 
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Muhterem arkadaşlar, bir tek zatın Millet Partisi ad ına bize tevcih et

tiği hücumlara gelince; bu hücumlar ın mihverini programımızda devri 

sabık yara tmak zihniyeti ile hareket etmeyeceğiz şekl indeki ibare teşkil 

e tmektedir . 

Derhal söyleyeyim ki, bu tabirin mânası , geçmişte iş lenmiş suçları ve 

kanunsuzluklar ı , kanun icaplarına aykırı olarak takip etmeyeceğ iz deği l

dir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) A m a açıkça ifade edeyim ki, iktidarı ele 

a lmaktan faydalanalarak kinle, garazla, öç a lmak hırsiyle hareket e tmek

ten tamamiy le uzak kalacağız. (Soldan bravo sesleri alkışlar) Onlar ın istedi

ği şeki lde mazinin toptan tasfiyesi gibi bir mesele ortaya atarak bu mak

satla hükümler i geriye giden kanunlar çıkararak bir hukuk Devlet i telâk

kis inden mahrum ve kindar bir zihniyetle hareket etmeyeceğiz . (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar) 

Buna mukabi l şayet geçmişte işlenmiş suçlar işlendikleri z aman siya

si ve idari tesir ve baskılar neticesinde kanun hükümler i harekete geçi-

r i lmeyerek takipsiz ve cezasız kalmış, bu gibi suçların işlendiği z aman

larda yürür lükte olan kanunlar gereğince hareket o lunacağ ından asla 

şüphe edi lmemelidir . (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Millet Partisi adına yapı lan hücumdan birisi de Hükümet programı

mızda Anayasa tadil inden bahsedi lmiş olmasıdır. Bu hususta Büyük 

Kongreden karar a l ınmamış o lduğundan hürriyet misak ından, part imi

zin seç im beyannames inden bahsediyorlar. 

Derhal söyleyeyim ki, Anayasa tadili hakkındaki karar; Hükümet 
programımıza g irmezden çok evvel partimizin salahiyetl i merci ler ince 
u m u m i efkâra açıklanmış bulunuyor. Hattâ iddiaları hilâfına olarak bu 
husus seçim beyannamemizde de mevcuttur. Sonra bu mesele ler in bir 
part inin iç mesele ler inden o lduğunu da idrâk ederek hareket e tmek lü
z u m u n u ve nezaketini de hissetmemiş görünüyorlar. 

Bir de hürriyet misakımıza rağmen Devlet Başkanl ığ ı ile parti baş

kanlığını bir zatin uhdesinde muhafaza ettiğimizi ileri sürüyor lar . Y ine 

derhal söyleyeyim ki, Demokrat Parti N izamnamesinde , bu konuya dair 

o lan madde , parti başkanı olan zatin Cumhurbaşkan ı seçi lmesi takdir in

de, parti başkanl ığ ı vazifesinin uhdesinden sakıt o lacağını âmirdir . (Sol

dan alkışlar) İşte bu hüküm mucibince Cumhurbaşkan ı seçilen eski Baş

kanımız Sayın Celâl Bayar artık partimizin başkanı değil lerdir. 

Muhte rem arkadaşlar; bir zamanlar uydurma bir muvazaa davasiy le 

ortaya ç ıkan, şimdi de yine mensubu bulunmadıklar ı bir part inin içişle-

riyle mütemad iyen ve ihtirasla meşgul o lmaktan kendilerini bir türlü 
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kur taramayan bu zevat, daha dün milletçe gösteri len büyük bir heyecan

la ikt idara ge lmiş olmamızı unutarak milletin i t imadına mazhar o lmadı

ğ ımızdan ve o lamayacağımızdan bahsedip durmaktadır lar . 

Programımızda yer alan bütün esaslı meseleler part imizin seçim be

yannames inde millete ilân o lunmuştur . Bunlar hepsi ma lûm o lduktan 

sonradır ki partimiz, seçimlerde kahir bir ekseriyet kazanmış bu lunuyor . 

Onlara gelince,bize bu kürsüden hücum vesilesi olarak ortaya attık

ları bütün fikirlerle ve ma lûm zihniyetleriyle umumi efkârca tan ınmış 

olduklar ı içindir ki, bu seçimlerde milletimizin tam ve katî bir tasf iyesine 

uğramışlardır . (Soldan alkışlar) 

Onlar bu seçimlerde vaktiyle part imizden alıp götürdükler i y i rmi kü

sur mebus luktan birini dahi muhafaza edebi lmek imkânını bu lamamış 

lardır. Mil letçe tasfiye bu kadar tam ve katî o lmuştur. 

Muhte rem arkadaşlar; bu zevat aşırı sol cereyanlar la mücade ley i mu

vafık görmüşler . Fakat aşırı sol cereyanlarla mücade le edeceğimiz hak

kındaki karar ımıza itiraz maksadiy le komünist l ikle mücade len in ancak 

bir memleket te sefaletin ve adaletsizl iğin ortadan kaldır ı lmasıyle m ü m 

kün olabi leceğini ileri sürüyorlar. 

Bunda bir hakikat payı o lduğunu kabul etmekle beraber. Birleşik 

Amer ika gibi en müreffeh ve adaletsizl ikten en az şikâyet o lunan bir 

memleket te bile komünist l ikle mücadele tedbir ve usulleri üzer inde ne 

kadar hassasiyet le durulmakta o lduğunu bi lmeyen yoktur. Dış pol it ika 

mevzuundak i i fadelerinde de kâfi sarahat yoktur. 

Muhte rem arkadaşlar, görülüyor ki, asil mil let imizin kendis ine karşı 

beslediği büyük sevgi ve it imadın neticesi olarak iktidara gelen bir parti

nin ilk Hükümet in i teşkil eden bizler, programımız la yapacağ ımız işleri 

vuzuh ve sarahatle ifade ettiğimiz gibi; fikir ve düşünceler imiz i de şu bi

raz evvel örneğini ortaya koyduğumuz üzere, apaçık ve samimî olarak 

umumi efkâr önünde aç ık lamaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz . 

İ t imadınıza mazhar kaldığımız takdirde, buna lâyık o lmak için prog

ramımız la ve bugünkü cevaplarımızla istikametleri açık olarak bel irt i lmiş 

olan yo lda az imle yürüyeceğiz . (Soldan şiddetli ve sürekli alkışlar) 

B A Ş K A N — Arkadaşlar Hükümet in cevabından sonra söz isteyen Mil

letvekil leri vardır. Yalnız daha evvel kifayeti müzakere takriri gö rüşü lmüş 

ve karar ınıza arzedilmişti. Bu itibarla tekrar söz vermek için veya verme

mek için yüksek heyetinizin bir karar alması lüzumu aşikârdır. (Son söz 

milletvekillerinindir sesleri) Kifayeti reyinize arzedeceğim. 
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B A R U T Ç U (Faik Ahmet - Trabzon) — Usul hakk ında konuşacağ ım. 
Son söz mil letvekil lerinin olması itibariyle söz vermeniz i r ica ed iyorum. 
Sözler im, muhalefet in noktai nazarını arzetmek olacaktır. 

B A Ş K A N — Arkadaşlar, bu hususta söz yüksek heyetinizindir. Bu iti

bar la reyinize arzedeceğim. Muvafakat buyurulursa söz vereceğ im. 

D Ü Ş Ü N S E L (Feridun Fikri - Bingöl) — Son söz mil letvekil inindir. Mu

amelen in tashihi zaruridir. 

B A Ş K A N — Arkadaşlar , Riyaset Divanı bu mesele üzer inde n izamna

me zav iyes inden düşünmüş ve şu karara varmıştır : 

N i zamnameye göre : Kiyâfeti müzakere takriri verildiği s ırada bu tak

ririn reye konulmas ından evvel Hükümet in cevabı d in lenmek lâz ımdır di

ye bir itiraz yapı lmadı , evvelemirde Hükümet in cevabı dinlensin ve ondan 

sonra kifayeti müzakere takriri mevzuubahis olsun, deni lmedi . Bu itibar

la o zaman istimal etmedikleri bir itiraz hakkını müzakeren in kifayeti ka

bul edi ldikten sonra istimal etmek istiyorlar. Burada söz heyeti muhte -

reminiz indir . Reyinize arzediyorum. Konuşmayı muvaf ık görenler lütfen 

işaret buyursunlar . Yani muhalefet in tekrar söz alıp konuşmas ın ı tasvip 

edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reyinize koyuyorum. . . Konuş

mayı kabul etmeyenler ellerini kaldırsınlar. 

B O R A N (Mehmet Kâmil - Mardin) — İçtüzüğün tatbikini r ica ederiz 

Reis Bey. 

D Ü Ş Ü N S E L (Feridun Fikri - Bingöl) — Reis Bey, İç tüzüğün 85 inci 

maddes ine aykırı hareket ediyorsunuz. 

(Soldan bâzı milletvekilleri: Söylesinler Reis Bey). 

B A Ş K A N — Kifayeti müzakere takririnin kabulü tekrar tasvibinizle te
yit edilmiştir. Bu itibarla Hükümete güveninizi şimdi açık oya sunuyorum. 

G Ü N A L T A Y (Şemsett in - Erz incan) — İçtüzük ilga mı edildi? 

BÖLÜKBAŞ I (Osman - Kırşehir) — 1950 model i demokras i böyle olur. 

(Bu sırada C.H.P. milletvekilleri ile Millet Partisi Milletvekili Bölükbaşı, toplantı 

salonunu terkettiler). 

B A Ş K A N — Arkadaşlara oy pusulaları dağıtı lmıştır. Güven verecek 

arkadaşlar beyaz rey, müstenki f kalanlar yeşil, Hükümete ademi it imat 

reyi verenler de kırmızı rey vereceklerdir. 

İsimleri okunan arkadaşlar lütfen gelip reylerini versinler. A d çekmek 

ile oy top lanmasına başlanacaktır . 

(Çorum seçim çevresinden başlayarak oylar toplandı). 
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B A Ş K A N — Oy vermeyen var mı? 

Oy top lama işi bitmiştir, şimdi oylar ayrılacaktır 

Arkadaşlar , oyların neticesini arzediyorum. 

282 milletvekili oya iştirak etmiştir. Oya iştirak eden bu 282 milletvekili 
de Hükümete güven arzetmiş bulunmaktadır. Müstenkif ve güvensizlik ifade 
eden bir oya tesadüf edilmemiştir. Şu halde mevcudun ittifakiyle Hükümete 
güven bildirilmiştir. (Allah muvaffak etsin sesleri, sürekli ve şiddetli alkışlar.) 

B A Ş B A K A N M E N D E R E S (Adnan - İstanbul) — Muhterem arkadaşlar ; 
reylerinizi lehimizde kul lanmak suretiyle göstermiş o lduğunuz i t imada 
arkadaşlar ım ve kendim namına candan teşekkür ederken uhdemize tev
cih buyurmuş o lduğunuz vazifenin, mesuliyet in ağırlığını heyecanla duy
makta ve programımız la ifade ettiğimiz yo lda sadakatle yürümey i huzu
runuzda taahhüt etmekteyiz. 

Hükümet in iz programiyle ifade ettiği yol larda i t imadınıza güvenerek 
tereddütsüz ve hamle halinde yürümek azmindedir. Cümlenize candan te
şekkürlerimi ve saygılarımı arzederim. (Soldan sürekli alkışlar, bravo sesleri) 

B A Ş K A N — Arkadaşlar; bugünkü gündem münderecat ı nihayet bul
muştur . 

Adnan Menderes Hükümetine verilen güven oyunun sonucu 
GÜVEN OYLAMASI (7) 

Üye Sayısı 

Oy verenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Çekinserler 

Oya Katı lmayanlar 

Açık Üyelikler 

İki yerden seçilenler 

487 

282 

282 

0 

0 

192 

9 

4 

AFYON KARAHISAR 
Güler (Abdul lah) 

Ke rman (Süleyman) 

(Kabul Edenler) 

Torfilli (Salih) 

Veziroğlu (Ahmed) 
Öztürk (Halis) 
AMASYA 

Oynaganl ı (Bekir) 

Özçoban (Kemal ) 

Yiğitbaşı (Gazi) 

AĞRI 
Eren (Kemal ) 
Koray (Hâmit ) 
Olgaç ( İsmet) Küfrevi (Kasım) 

(7) Tutanak D. : C.l, S. 144 - 147 
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ANKARA 
Âdil (Salâhâddin) 
Arsal (Sadri Maksudi ) 
Bayramoğ lu (Muhlis ) 
Benl i (Salâhatt in) 
Bi len (Ömer ) 
Binerbay (Dağıstan) 
Bulgurlu (Hamdi ) 
Ç içekdağ (Osman 
Şevki ) 
Eren (Ramiz ) 
Gedikoğlu (Abdul lah) 
İ ltekin (Osman Talât) 
İnce (Hâmid Şevket) 
Kurtbek (Seyfi) 
Seyhun (Fuad) 
ANTALYA 
Nabel (Nazifi Şerif) 
Ona t (Burhanett in ) 
Sarıoğlu (Akif) 
AYDIN 
Gedik (Namık ) 
Hasırcı (Şevki ) 
Menderes (Etem) 
Ökdem (A. Baki ) 
BALIKESİR 
Asena (Vacid) 
Gürel i (Enver ) 
Kocabıy ıkoğlu (Ah
met ) 
Pe lvan (Yahya) 
Tuncay (Muharrem) 
Yırcal ı (Sıtkı) 
BİLECİK 
Aşk ın ( İsmail ) 
Kurkut (Keşşaf Mehmet) 
Oran (Talât) 
BOLU 
Danışman (Zuhuri ) 
Dayıoğlu (Mithat) 

Güçbi lmez (Mahmut ) 

Gülez ( İhsan) 

Kozak (Kâmil ) 

Yöntem (Vahit) 

BURDUR 
Çel ikbaş (Fethi) 

Erkazancı (Mehmet ) 

BURSA 
Aybar (Raif) 

Herkmen (Selim) 

Karacabey (Sadettin) 

San (Mithat) 

Y ı lmaz (Necdet) 

Yöntem (Ali Canib) 

ÇANAKKALE 
Akmanlar (Kenan) 

Kalafat (Emin) 

Mart (Ömer) 

ÇANKIRI 
Arar (Kâzım) 

Ç ığman (Kenan) 

Otman (Celâl) 

ÇORUH 
Bumin (Mecit) 

Sağlar (Ali Rıza) 

Ural (Zihni) 

ÇORUM 
Baran (Sedat) 

Gürses (Şevki) 

Koldaş (Baha) 

Ortakcıoğlu (Hüseyin) 

Özer (Saip) 

Yemenci ler (Hakkı) 

DENİZLİ 
Başaran (Fikret) 

Çobanoğlu (Ali) 

Gülcügil (Mustafa) 

Karabudak (Fikret) 

Şahin (Eyüp) 
Tavasl ıoğlu (Refet) 
DİYARBAKIR 
Alpiskender (Ferit ) 
A l tuğ (Yusuf Kâmi l ) 
Azizoğlu (Yusuf ) 
Bucak (M. Remzi ) 
Ekinci (Mustafa ) 
Önen (Nâz ım) 
Tayşı (Kâmil ) 
EDİRNE 
Alt ınalmaz (Arif) 
Köprülü (Cemal ) 
O s m a (Hasan) 
ELAZIĞ 
Demirtaş (Abdul lah) 
Ergene (Suphi ) 
Sanaç (Ömer Faruk) 
Yazman (Mehmet 
Şevki ) 

Yöney (Hâmit Al i ) 
ERZURUM 
Başak (Said) 
Çobanoğ lu (Fehmi ) 
Dülger (Bahadır ) 
E rduman (Sabri ) 
Topçuoğ lu (Rıza) 
Yazıcı (Memiş ) 
Zeren (Mustafa ) 
ESKİŞEHİR 
Cebesoy (Ali Fuat ) 
Potuoğlu (Abidin) 
Zeyt inoğlu (Kemal ) 
GAZİANTEB 
İnal (Samih ) 
Kınoğlu (Gal ip) 
Kuranel (Sü leyman) 
Ocak (Ali) 
San (Cevdet ) 
Ünlü (Salâhatt in) 
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GİRESUN 
Duyduk (Ali Naci ) 

Köymen (Doğan) 

Pamukoğlu (Arif Hikmet) 

Tüfekçioğlu (Adnan) 

GÜMÜŞHANE 
Kocatürk (Vasfi Mahir) 

Tokdemir (Halis) 

Yörükoğ lu (Kemal ) 

Zarbun (Halit ) 

İÇEL 
Ata lay (Halil ) 

Fırat (Hüseyin) 

İnankur (Salih) 

Koral tan (Refik) 

Ramazanoğ lu (Celâl) 

Tol (Şahap) 

İSPARTA 
Aksu (İrfan) 

Bilgiç (Said) 

Demira lay (Kemal ) 

To la (Tahsin) 

Turgut (Reşit ) 

İSTANBUL 
A d a k a n (Enver ) 

Başar (Ahmet Hamdi ) 

Demirelli (Fuad Hulusi) 

Keçeci (Salih Fuad) 

Moshos (Ahi lya) 

Sayımer (Fahrett in) 

Tekil (Füruzan) 

Türkgeld i (Celâl) 

Y a m a n (Hüsnü) 

Yaver (Sani ) 

Vahram Bayar (Andre) 

İZMİR 
Aldemir (Mehmet ) 

Baban (Cihad) 

Bilgin (Behzat) 

Gürerk (Tarık) 

İncekara (Necdet) 

Kapani (Osman) 

Menteş (Vasfi) 

Tekön (Abidin) 

Üstündağ (Ekrem 

Hayri ) 

KASTAMONU 
Deniz (Galib) 

Keçecioğlu (Fahri) 

Ker imzade (Şükrü) 

Keskin (Ahmet ) 

Mühto (Muzaffer Âli ) 

Taşkın (Rifat) 

KAYSERİ 
Apaydın (Fikri) 

Berkok (İsmail) 

Gündeş (Kâmil ) 

Kirazoğlu ( İbrahim) 

Turgut (Ziya) 

Ürgüblü (Suad Hayri ) 

KIRKLARELİ 
Bakay (Şefik) 

KIRŞEHİR 
Özdeş (Rifat) 

KOCAELİ 
Akan (Ethem Vassaf ) 

At ığ (Ziya) 

Kalemcioğlu (Salih) 

Kavalcıoğlu (Mümtaz ) 

Kişioğlu (Yeredoğ) 

Önhon (Saim) 

Tokoğlu (Lûtfi) 

Türkand (Hüsnü) 

Y ı lmaz (Mehmet ) 

KONYA 
Alabay (Rifat) 

Aydıner (Hidayet ) 

Barlas (Ziya) 

Birand (Remzi ) 

Burçak (Sıtkı Sa l im) 

Çilingir (Abdi ) 

Gürol (Saffet) 

Ö lçmen (H immet ) 

Ülgen (Murad Al i ) 

KÜTAHYA 
Alkin (Mecdet ) 

Aysal (Yusuf) 

Gedik (Hakkı ) 

Gürsoy (Ahmet İhsan) 

Kavuncu (Ahmet ) 

Koçak (Remzi ) 

Özgen ( İhsan Ş.) (3) 
MANİSA 
Ağaoğlu (Samet ) (2) 
Ergin (Şemi ) 

Karaosmanoğlu (Adnan) 

Karaosmanoğ lu (Fevzi 

Lûtfi) (1) 

Kurbanoğlu (Muzaffer) 

Kör ez (Nafiz) 

Mıhçıoğlu (Sudi ) 

Taşkent (Kâz ım) 

Tümay (Muhl is ) 

(1) Karaosmanoğlu (Fevzi Lûtfi) oyunu (Manisa) dan kullandığı için (Aydın) dan si
linmiştir. 

(2) Ağaoğlu (Samet) oyunu (Manisa) dan kullandığı için (Muğla) dan silinmiştir. 
(3) Özgen (İhsan Şerif) oyunu (Kütahya) dan kullandığı için (Bilecik) ten silinmiştir. 
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MARAŞ 
Aytemiz (Abdul lah) 

Bozdağ (Ahmet ) 

Hüdayioğlu (Salâhattin) 

Kadoğ lu (Ahmet ) 

Öksüz (Remzi ) 

Özsoy (Mazhar ) 

MARDİN 
Bayar (Abdürrahman) 

Kalav (Abdülkadir ) 

Öztürk (Cevdet ) 

Türkoğ lu (Kemal ) 

MUĞLA 
Başer (Yavuz) 

Hüna l (Cemal ) 

Mandal inc i (Zeyyat) 

MUŞ 
Kılıçlar (Ferit ) 

NİĞDE 
Bilge (Necip) 

Dellaloğlu (Süreyya) 

Köşkeroğlu (Fahri) 

Yurdaku l (Halil Nuri) 

ORDU 
Aksoy (Refet) 

Boztepe (Feyzi) 

RİZE 
Akçal (İzzet) 

Balta (Kemal ) 

Sporel (Zeki Rıza) 

SAMSUN 
Al ışan (Haşim) 

Be rkman (Naci ) 

Işın ( İsmail ) 

Kes im (Firuz) 

Uluçay (Şükrü) 

Ustaoğlu (Hasan Fehmi) 

Üzer (Hâdi ) 

SEYHAN 
Asya (Arif Nihat) 

Barı (Sedat) 

Coşkun (Tevfik) 

Eker (Yusuf Ziya) 

Güçlü (Reşad) 

Kibaroğlu (Mahmut ) 

Serçe (Sal im) 

Tekelioğlu (Sinan) 

Türk (Cezmi) 

SİİRD 
Sualp (Mehmet Daim) 

Türkdoğan (Şefik) 

SİVAS 
Ağacıkoğlu (Nazım) 

Dizdar (İ lhan) 

Duygun ( İbrahim) 

Ecevit (Şevki) 

Ertürk (Nurettin) 

İmre (Halil) 

Öçten (Rifat) 

Örs (Sedat Zeki) 

Taner (Bahattin) 

Yüksel (Hüseyin) 

TEKİRDAĞ 
Akyüz (İsmail Hakkı ) 

Mocan (Şevket) 

Tuntaş (Yusuf Ziya) 

TOKAT 
Ataç (Sıtkı) 

Çubuk (Fevzi) 

Gürkan (Ahmet) 

Koyutürk (Hamdi ) 

Ökeren (Halûk) 

Önal (Muzaffer) 

Özdemir (Mustafa ) 

Topcuoğlu (Nuri Turgut) 

TRABZON 
Alperen (Salih Esad ) 

Kalaycıoğlu (Süleyman 

Fehmi) 

TUNCELİ 
Aydın (Hıdır) 

Kulu (Hasan Remzi ) 

URFA 
Açanal (Necdet ) 

Aya lp (Fer idun) 

Ergin (Fer idun) 

Öncel (Celâl ) 

Timuroğlu (Reşit Kemal) 

VAN 
Akın (İzzet) 

YOZGAD 
Alçılı (Niyazi Ünal ) 

Erbaş (Faik) 

Karsl ıoğlu (Yusuf) 

Nizamoğlu (Fuat) 

Tathoğlu (Hâş im) 

Üçöz (Hasan) 

ZONGULDAK 
Açıksöz (Fehmi ) 

A lakant (Muammer ) 

Balık (Hüseyin ) 

Başol (Suat ) 

Boyacıgiller (Abdürrahman) 

İncealemdaroğlu (Ali Rıza) 

Kıpçak (Cemal ) 

Sivişoğlu (Rifat) 

Yurdabayrak (Avnl ) 
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AFYON KARAHISAR 
Sâbis (Ali İhsan) 

Tan (Avni) 

AĞRI 
Yard ımcı (Celâl ) 

AMASYA 
Topçu (Cevdet ) 

ANKARA 
Ete (Muhl is ) (Bakan) 

Fenik (Mümtaz Faik) 

Öz (Talât Vasf i ) 

Soydan (Cevdet ) 

ANTALYA 
Da laman (Fatin) 

Subaş ı ( İbrahim) 

Tekel ioğlu (Ahmet ) 

Tokuş (Ahmet ) 

AYDIN 
Menderes (Adnan) 

(Başbakan) (1) 

BALIKESİR 
Başkan (Salâhatt in) 

Budakoğ lu (Esat ) (İ.) 

Emiroğ lu (Muzaffer) 

E rkuyumcu (Müfit) 

İşeri (Ali Fahri ) (İ.) 

Kal ıpsızoğlu (Arif) 

BİNGÖL 
Düşünsel (Feridun Fikri) 

Okçuoğlu (Mustafa Nuri) 

BİTLİS 
Ertan (Muhtar ) 

İnan (Salâhatt in) 

(Oya Katılmayanlar) 

BOLU 
Belen (Fahri) (Bakan) 

BURDUR 
Özbey (Mehmet ) 

BURSA 
Ayan (Halil) (Bakan) 

Emeç (Selim Ragıp) 

Erozn (Agâh) 

Köymen (Hulusi) 

(Başkan V.) 

Şaman (Halûk) 

ÇANAKKALE 
Endik (Süreyya) 

Enüstün (Bedi) 

İyriboz (Nihat) (Bakan) 

Karasioğlu ( İhsan) 

ÇANKIRI 
Atakurt (Kemal) 

Boynuk (Celâl) 

ÇORUH 
Gigin (Abbas) 

Güney (Mesud) 

ÇORUM 
Başıbüyük (Ahmet ) 

Vural (Hasan Ali) 

DENİZLİ 
Akşit (Hüsnü) 

EDİRNE 
Enginün (Mehmet ) 

Nasuhioğlu 

(Rükneddin) (Bakan) 

ERZİNCAN 
Gönenç (Cemal ) 

Günaltay (Şemsett in) 

Pekcan (Nahid) 

Sağıroğlu (Sabit ) 

Soylu (Ziya) 

ERZURUM 
Burçak (Rıfkı Sa l im) 

Karan (Enver ) 

Nutku (Emrul lah ) 

ESKİŞEHİR 
Başkurt (Muhtar ) 

Çevik (İsmail Hakkı) (İ.) 

Polatkan (Hasan) 

(Bakan) 

GAZİANTEB 
Cenani (Ekrem) (İ.) 

GİRESUN 
Bozbağ (Hamdi ) 

Erkmen (Hayrett in) 

İnanç (Tahsin) 

Şener (Mazhar ) 

GÜMÜŞHANE 
Baybura (Cevdet ) 

Gürgen (Raşit ) 

HAKKARİ 
Seven (Sel im) (İ.) 

HATAY 
Çilli (Abdul lah) (İ.) 

Melek (Abdürrahman) 

Siren (Celâl Sait ) 

Sökmen (Tayfur) (İ.) 

Tankut (Hasan Reşit ) 

Yur tman (Cavit ) (İ.) 

İÇEL 
Koksal (Aziz) 

(1) Menderes (Adnan) ın tercih ettiği seçim çevresi bilinmediği için (Aydın) ve (İs
tanbul) dan oya katılmamış olarak gösterilmiştir. 
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İSTANBUL 
Adato (Sa lamon) 

Alt ınel ( İhsan) 

Bayar (Celâl ) 

(Cumhurbaşkanı ) 

Belger (Nihad Reşad) 

(Bakan) 

Benker (Mithat) 

Çamlıbel (Faruk Nafiz) 

Gökni l (Bedri Nedim) 

Köprülü (Fuad) (Bakan) 

Menderes (Adnan) 

Başbakan (1) 

Sarol (Mükerrem) 

Sözer (Mithat ) 

T labar (Nazlı ) 

Topçu (Ahmet ) 

Yürüten (Senihi ) 

İZMİR 

Adıvar (Hal ide Edip) 

Başman (Avni) (Bakan) 

Erener (Muhiddin) 

Giz (Sadık) 

Özyörük (Halil) (Bakan) 

Tunca (Cemal ) 

Velibeşe (Zühtü Hilmi) 

(Bakan) 

KARS 
Aktaş (Fevzi ) 

A k ü z ü m (Lâtif) 

Ata lay (Sırrı) 

Bahadır (Mehmet ) 

Çet in (Abbas) 

Koçulu (Veyis) 

Oktay (Esat) 

Taşkıran (Tezer) 

Tugaç (Hüsamettin) (İ.) 

Yalçın (Hüseyin Cahit) 

KASTAMONU 
Coşkan (Tahsin) 

Kantarel (Sait) 

Tosunoğlu (Hayri) 

Türe (Hamdi ) 

KAYSERİ 
Develioğlu (Emin) (İ.) 

Kıhçkale (Ali Rıza) (İ.) 

Özdemir (Mehmet ) 

KIRKLARELİ 
Erbil (Mahmut ) 

Filiz (Fikret) 

Pekkip (Sıtkı) 

Üstün (Faik) 

KIRŞEHİR 
Bölükbaşı (Osman) 

Erkut (Halil Sezai) 

KOCAELİ) 
Alican (Ekrem) 

Başak (Hamdi ) 

KONYA 
Ağaoğlu (Abdürrahman 

Fahri) 

A taman (Kemal) 

Doğrul (Ömer Rıza) 

Ebüzziya (Ziyyat) 

Ercan (Ali Rıza) 

Kozbek (Tarık) (İ.) 

Obuz (Muammer ) 

Yiğiter (Ümran Nazif) 

KÜTAHYA 
Besin (Besim) 

Gündüz (Asım) 

Nasuhoğlu (Süleyman 

Sururi ) 

MALATYA 
Doğan (Esat) 

Doğan (Hüsey in ) 

Eti (Mehmet Sadık ) 

Fırat (Hikmet ) 

İnönü ( İsmet) 

Kartal (Mehmet ) 

Kulu (Mehmet ) 

Ocakcıoğ lu (Nuri ) 

Özbay (Abdülkadir ) 

Sayman (Lûtfi) 

Tugay (Şefik) 

MANİSA 
İnce (Refik Şevket ) 

(Bakan) 

İlker (Faruk) 

Tanrıöver (Hamdul lah 

Suphi ) (İ.) 

MARAŞ 
Ö k m e n (Nedim) 

M A R D İ N 

Boran (Mehmet Kâmil ) 

Erten (Rıza) 

Uras (Aziz) 

MUĞLA 
Nadi (Nadir ) 

Özsan (Nuri ) (Bakan) 

MUŞ 
Dayı (Hamdi ) 

NİĞDE 
Ar ıbaş (Hâdi ) (İ.) 

Doğanay (As ım) 

Ecer (Ferit ) 

Ülkü (Hüsey in ) (İ.) 

ORDU 
Akyol (Hüsnü) 

Fırat (Naşit ) 

Ortaç (Yusuf Ziya) 

Sezer (Zeki Mesut ) 
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Şar lan (Hamdi ) 

Topaloğ lu (Atıf) 

RİZE 
Kavrakoğlu (Osman) 

Mete (Mehmet Fahri) 

Morgi l (Ahmet ) 

SAMSUN 
İleri (Tevfik) (Bakan) 

Özkefel i (Muhitt in) 

Tüzel (Ferid) (İ.) 

SEYHAN 
Akçal ı (Zeki) 

Ar ık (Remzi Oğuz ) 

SIİRD 
Erden (Baki ) 

Ya rd ım (Cemil ) 

SİNOB 
İncedayı (Cevdet Kerim) 

Sertoğlu (Nuri) 

Somuncuoğ lu (Server) 

Şavlı (Ali Şükrü) 

Tümerkan (Muhit ) (İ.) 

SİVAS 
Damalı (Ercüment) (İ.) 

Türkay (Mahir ) 

TEKİRDAĞ 
Bingöl (Hüseyin) 

Erataman (Zeki) 

TOKAD 
Betil (Zihni) 

TRABZON 
Altuğ (Naci) 

Barutçu (Faik Ahmed ) 

Başt ımar (Saffet) 

Eyüboğlu (Cemal Reşit) 

Goloğlu (Mahmut ) 

Koral (Tevfik) 

Orhon (Hamdi ) 

Saka (Hasan) 

Tarakçıoğlu (Mustafa 

Reşit) 

Zamarıgil (Cahid) 

URFA 
Cevheri (Ömer ) 

Oral (Hasan) 

VAN 
Melen (Ferid) 

Özalp (Kâz ım) 

YOZGAD 
Doğan (Avni ) 

ZONGULDAK 
Ataman (Sebati ) 

(Açık Milletvekillikleri) 

Aydın 1 Çanakkale 1 İzmir 1 
Balıkesir 1 Denizli 1 Kırşehir 1 
Bursa 1 İstanbul 2 İki yerden seçilenler 4 

13 
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II. — YASAMA ETKİNLİKLERİ 
YASALAR 

1 . - EZANIN DİLİ 

Seçim meydanlarında işlenen v e seçim sonrası toplanan TBMM'nin 
ilk ele aldığı konuların başında ezamn Arapça okunmasını yasaklayan 
ceza hükümlerinin kaldırılması oldu. 

Konunun gereğ ince anlaşılması, Dokunuzcu Dönem öncesindeki 
gelişmelerin kısaca bilinmesini gerektirir. 

A ) EZANIN TÜRKÇE OKUNMASI 
İbadetlerin Türkçeleştirilmesi çalışmalarının sonucu Diyanet İşleri 

Başkanlığı Teşkilâtına gönderdiği tamimlerle ezan ve kametin Arapça 
okunmasını yasaklayarak Türkçe okunması zorunluluğu getirildi. (1) 

T.C. 

Diyanet İşleri Reisliği 

Tahrirat Müdüriyeti 

730, 265 

Divriği Müftülüğüne 

Öz di l imizle her tarafta Türkçe Ezanın okunduğu bir z amanda Mina

relerde Arapça Salatüselâmı okumak ahenksiz düşeceği gibi Hükümet i 

Cel i lenin takip buyurduğu maksadı milliye de uygun ge lmediğ ine b inaen 

İstanbul 'daki erbabı ihtisasla b i lmuhabere balâya yazı lan Üç suret ile 

Türkçe Tekbir gönderi lmiştir. Her hangisi arzu o lunursa icabında alâka

darlar ın ondan okumalar ı lüzumu tamimen beyan o lunur e fendim. 

6-3-933 

Diyanet İşleri Reisi 

(Türkçe Salâtüselâm) 
1 

Tanrı Elçisi Muhammet Salât Sana Selâm Sana 

Tanrı Sevgilisi Muhammet Salât Sana Selâm Sana 

Tanrı Elçileri Salât Sizlere Selâm Sizlere 

(1) 6 Mart 1933 tarihinde Divriği Müftülüğüne gönderilen tamim 
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2 

Ey Tanrının elçisi Muhammet senin üzerine olsun rahmet ve se lâmet 

Ey Tanrının sevgilisi Muhammet senin üzerine olsun rahmet ve selâmet 

Ey Tanrının elçileri sizin üzerinize olsun rahmet ve se lâmet 

3 

Ey Tanrı Elçisi Muhammet Sanadır Rahmet ve Selâmet 

Ey Tanrı Sevgilisi Muhammet Sanadır Rahmet ve Se lâmet 

Ey Tanrı Elçileri Sizedir Rahmet ve Selâmet 

(Türkçe Tekbir) 

Tanrı uludur tanrı uludur 

Tanr ıdan başka tanrı yoktur 

Tanrı uludur tanrı uludur 

Hamd ona mahsustur 

Getirilen yasağın, teşkilâtın dışındaki kişileri bağlamadığı görüle

rek cezaî yaptırım getirilmesi yoluna gidildi. 

Bu amaçla, 2.6.1941'de 4055 sayılı Kanunla (2), Türk Ceza Kanunu

nun 526 ncı maddesine (3) " . . . Arapça ezan ve kamet okuyanlar 3 aya 

kadar hafif hapis veya 10 Liradan 200 liraya kadar hafif para cezasıyla 

cezalandırılırlar" hükmü eklendi. (4) 

Getirilen yasakla ezanın, yurt düzeyinde Türkçe okunması sağlandı. 

(2) Resmi Gazete : 6.6.1941-4827. 

(3) Bu maddenin değiştirme gerekçesi: 

Madde 526 : Diyanet işleri reisliği, teşkilatına yaptığı bir tamimle ezan ve kametin 
arapça okunmasını menetmiştir. Bu emre muhalif hareket ederek arapça kamet ve 
ezan okuyan imam ve hatip gibi memurlar Ceza Kanununun 526 ncı maddesi mu
cibince takip ve tecziye edilmektedirler. Uyulmaması icap ettiğini nazara alarak Di
yanet işlerinin teşkilâtı mensupları haricinde bu emre aykırı hareket edenler hak
kında ceza verilmesine imkân hâsıl olamamaktadır. Temyiz mahkemesi 526 ncı 
maddenin tatbik edilebilmesi için salâhiyettar merciin verdiği emrin kanun ve ni
zamlara aykırı olmaması icap ettiğini nazara alınarak Diyanet İşlerine olan mecbu
riyetleri nihayet bir emri vicdaniyeden ibaret olan efrada mezkûr müessesesinin bu 
yolda bir emir veremeyeceği ve verdiği emre riayet edilmemesinin de bu esaslı un
surun mefkudiyeti hasebile suç teşkil etmeyeceği kanaatine varmıştır. Bunun için 
arapça kamet ve ezan okumanın kanunda sureti mahsusada cezalandırılmasına 
lüzum hâsıl olmuştur. Arapça lisanın eski zihniyete eski ananelere bağlayan tesi
rinden halkı kurtarmak için 526 ncı maddeye bir Jıkraî mahsusa ilâve edilerek 
Arapça ezan ve kamet okuyanlar hakkında yedi günden üç aya kadar hafif hapis
le birlikte 25 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası vazedilmiştir. 

(4) Tutanak D : C. 18, B.55, S. 125-145. Ta: 23.5.1941. 

3 5 4 
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B) EZAN DİLİNİN ARAPÇAYA ÇEVRİLMESİ 

Büyük Türk Devriminden ödün verildiği tartışmalarını beraber inde 

getiren Arapça ezan konusunun görüşülüp, kanunlaşması v e basında

ki yankıları geniş yer tuttu. 

a) DEMOKRAT PARTİ MECLİS GRUBUNDAKİ GÖRÜŞME 

Konu, önce iktidar partisi Demokrat Partinin Meclis Grubunda gö 

rüşüldü. Grup, 13 Haziran 1950 Salı günü, Saat 15.00'da Eskişehir Mil

letvekili Abidin POTUOĞLU' nun Başkanlığında toplandı. 

Grup, toplantının açık mı, kapalı mı olacağı hususunda usul görüş

mesi yapılıp, açık olmasına karar verdikten sonra ezanın Arapça okun

ması konusundaki görüşmelere geçildi. Bu görüşmeler tutanaktan ay

nen alınmıştır. (*) 

B A Ş K A N — Gündemin ikinci maddesi "Türkçe ezan hakkındaki ka
nuni müeyy idenin kaldırı lması hakkındadır. Bu hususta Hükümet in bir 
dek lârasyonu vardı, şimdi bu hususta Başbakan izahat vereceklerdir . 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar , 
ezanın aynı zamanda arapça okunabil ip okunamayacağ ı hakkındaki 
noktai nazarını Hükümet gazetelerle ve radyolarla yay ın lanmış bu lunu
yor. Hareket imize esas olan prensip basittir. Biz bu memnuiyet i bugün 
için faydasız bu lduğumuz gibi, aynı zamanda lâikliğe de münaf i bu lmak
tayız. Bu husustaki görüşlerimiz Yüksek Heyetinizce ma lûm bu lunmak
tadır. Meselenin ruznameye al ınarak Yüksek Heyet inizce müzakere edil
mesini ve bir karara bağlanmasını rica etmekteyiz. [Sağol sesleri, alkışlar) 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) — Efendim, bu ezan hakk ındak i 
münakaşa lar , lâyıklık me fhumunun memleket imizde bir çokları tarafın
dan anlaş ı lmamış o lmasından doğan bir hadisedir. Lâyıklık, hepimiz in 
bildiği gibi, Devletin vasfıdır. Lâyık Devlet, demek hiçbir ferdin ne v icdan 
sahas ına ne de dinî zümreler in işlerini tanzim etmeler ine müdaha l e et
memek demektir . Lâyık fert yoktur, anayasadaki manada lâyık devlet 
vardır . İşte bu esas anayasamızda da yer almıştır ve bütün dünyadak i lâ
yık devlet lerin vaziyetleri de böyledir. Bu lâyıklık esası anayasada kabul 
edi ldikten sonra Devletin, fertlerin şu ve bu şekle iltifat e tmesine, veya şu 
ve bu şekilde ibadet veya dua etmelerine müdahale etmesi doğru o lmaz. 
Ezan hakkındaki karar, geçici bir tedbir olarak alınmıştır bunu Atatürk 
inkı lâbına bağ lama teşebbüsü yersizdir. Atatürk 'ün eserlerini sadakatten 
başka bir şey yapmıyoruz. Şayet terakki yo lunda atacağımız hamleler in-

(*) Meclis kitaplığı: DP Meclis Grubu Müzakere Zaptı, R2 11 
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kı lâplar ımıza mani olacak taassubane ve mürtec iane bir surette hareket
ler o lursa Büyük Millet Meclisi 'nin şu muhterem demokrat azaları onla
ra sed çekecek tedbirleri a lmaktan asla geri kalmayacakt ır . (Bravo sesleri) 
Biliyoruz; Memleket in istiklâlini temin etmesi, kiyafet kanunu, har f ka
nunu muhteviyat ı bakımından mükemmel , anayasamız ve Atatürk 'ün 
mil letin istikbali hakkındaki direktifleri ebediyen yaşayacak esaslardır. 

Fakat bu ebediyen yaşayacak esaslardan başka geçici mahiyet te ted
birler, b ir takım tedbirler de alınmıştır. Bu tedbirler katiyen ne Atatürk 
taraf ından ve ne de onun tavsiyeleri ile başkaları tarafından ebedi olarak 
kabul edi lmiş değildir. Bu cümleden türbelerin kapat ı lmasını gösterebi
liriz. Eski iktidar derhal kapatı lan türbelerin açı lması kanunu kabul et
mişlerdir. Şu halde Atatürk 'ün ebedi olarak yaptığı inkılâpları ile geçici 
mahiyette olan inkılâplarını birbirine kar ış t ı rmamak lazımdır. Ata
türk 'ün inkılâbını ezan meseles ine bağlamak Atatürk 'ü büyütmek değil, 
küçültmekt ir . Atatürk dünyada eşi o lmayan bir kumandan , misli görül
meyen bir dahidir. Fakat Atatürk, fanatik bir kalven değildir. A ta türkü 
bu vaziyete düşürmek, Atatürk'e hürmet değil, Atatürk 'ü an lamamakt ı r . 
Onun için arkadaşlar, ben bugün anayasamıza hürmeten, bu layiklik ka
nunu kabul edildikten sonra, tarihi bir zaruret olarak bu kanunun ka
bul edi lmesi taraftarıyım. Arkadaşlar , bunu söyleyen arkadaşınız Türkçe 
düşmanı olarak kabul edi lmesin. Arkadaşlar; arkadaşınız bundan 20 se
ne mukaddem, haddi olmaksızın, bütün ilim l isanının, resmî l isanın 
Türkçeleşt ir i lmesine dair bir eser yazmıştır. Ve bu eser büyük dahinin, 
büyük Atatürk 'ün, Türk tarihinde misli o lmayan o büyük adamın rağbe
tine, takdir ine mazhar olmuştur. Bunun net icesinde bir dil akademis i 
nüvesi olarak bir dil heyeti kurulmuştu. Bir çok müessese lerde o lduğu 
gibi, b i lahara bu dil kurumu da geysinden inhiraf etti. Eski Türkçede ol
mayan köklerden kelimeler türeti lmeye, yarat ı lmaya kalkışı ldı. Fakat 
Atatürk 'ün ilim lisanını ıslâh bakımından olan direktifi yaşayacakt ır . 
Bundan sonra salahiyetli akademi tedrici bir surette türkçeleşt irmeyi ta
mamlayacakt ı r . Bu da Atatürk 'ün ebedi eseri olacaktır. Fakat dili Türk
çeleşt irme işi bir ayda, beş ayda, beş, yedi senede olacak bir iş değildir. 
Yüzlerce sene sürecek ve yüksek akademiler tarafından yapı lacak bir iş
tir. Arkadaşlar , Türk l isanının, yüz sene sonra, tedricen, ilmi metodlar la 
çal ışarak ilim lisanını Türkçeleştirecektir. 

İl im lisanı türkçeleştiri lecektir. İlim lisanı Türkçeleştir i ldiği z aman ta-
biatiyle bu il im lisanı işi hal ledi lmiş olacaktır. 

KEMAL Ö Z Ç O B A N (Afyon Karahisar) — Efendim, bendeniz de bir ka
nun teklifi ile evvela yüksek huzurunuza gelerek Türk Ceza Kanununun 
526 ncı maddes indeki bu kaydın değiştiri lmesi için bir takrir haz ır lamış-
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t im. Fakat sonradan memnuniyet le haber aldım ki bir kısım arkadaşla
rımız bir önerge hazırlamışlar ve Meclis Grubu İdare Heyet ine sunmuş
lar. Bu vaziyette bendeniz vermekten sarfınazar ederek onlar ın önerge le
rine iştirak etmek için huzurunuza çıkmış bu lunuyorum. 

Arkadaşlar , benden evvel söz almış olan hocamız daha vakı fane fikir
ler serdederek lâiklik esası üzerinde durdular. Fi lhakika lâiklik din işle
riyle dünya işlerinin ayrı lması öteden beri b i lhassa mil let imizin asırlar
dan beri çekmiş olduğu teokratik rejim esaslar ından sıyrı lmış o lması de
mektir . Biz fi lhakika İstiklâl mücadelemizden sonra, Fi lhakika İstiklâl 
Mücade lemizden sonra attığımız adımlar, yaptığ ımız inkı lâpların sebep
ler inden birisini de, maalesef tarihimizin muhtel i f sayfalarını kara bir şe
kilde do lduran taassubi hareketlerden memleket imiz in mustar ip o lması 
şekl inde istihraç edebiliriz. Hakikaten dini âlet ederek, mil let fertlerinin 
dine olan sevgilerini istismar etmek suretiyle y ı l lardan beri bu memleke 
ti kör letmek yo luna gitmiş bir takım yobazların hareketleridir ki, maale
sef Cumhur iyet ten sonra da dinimiz aleyhinde bir takım fena cereyanla
rın türemesine sebep olmuştur. Hakikaten arkadaşlar, teokratik rejim 
tehlikelidir. Bu hususta bir takım eserleri intişar etmiş olan hocalar ımız 
açıklamışlardır ki, devlet otoritesinin dinî esaslar üzer inde iş lemesi bir 
takım mahzur lar tevlit eder ve etmiştir. 

Arkadaşlar , işte bu bak ımdan Cumhuriyete kavuştuktan sonra ida
reyi el lerinde tutanlar bu memleket in geri lemesinin münhas ı ran İslâm 
dininin memleket i kötü yol lara sevkedeceği, bir takım kötü neticeler ve 
receği yo lunda hayli sakim yol lara gitmişlerdir. Arkadaşlar , hepimiz bu 
dinin salikleriyiz, İslâm dini hiç bir zaman bu memleket i kötü yo la sev-
keden bir din değildir. Ancak, hassasiyetle üzerinde duracağımız bir nok
ta vardır o da; Cumhuriyet ten sonra bir takım inkılâplar yapt ık bu inkı
lâbı yaparken insanları batıl it ikatlara ve kötü yol lara sevkeden bir takım 
tehlikelerin önüne geçmek lâzımdı. 1923 den sonra yapı lan inkı lâpların 
bu esas üzer inden yürümesi lâzım gelirken sanki lâyıklık demek is lâm 
dini düşmanl ığ ı demekmiş gibi İslâm dininin esaslarına, meras imler ine o 
kadar el sürüldü ki... (Alkışlar) İşte dört seneden beri sizin bir arkadaşı
nız sıfatiyle komisyonlarda bu dertleri dökmeye ve müdafaa e tmeye ça
l ıştım. Fakat maalesef geçmiş iktidara derdimizi an la tamadım. Lâyıkl ık, 
din ile dünya işini ayırmak o lduğuna göre niçin dinî esesları kanun çer
çeveleri dahi l ine a lmak isteniyor? Niçin dinî merasimler kanunla tehdit 
ve tayin edi lmek isteniyor? Bugün hamdolsun taassuptan arî olarak şu 
mukaddes topluluk karşısında kemali serbesti ile fikirlerimizi, hislerimi
zi aç ıkça aç ık lamaktan iftihar duyuyoruz. Arkadaşlar işte bu bak ımdan 
işte ben bu bak ımdan hislerimi dökerken duyduğum heyecanı hazzı hu
zurunuzda izhar ediyorsam affedin, çok görmeyin arkadaşlar . 
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Şimdi asıl mesele şudur; ezan nedir arkadaşlar? Müs lüman olanlar 
bilirler ki, ezan, İslâm dininin ibadetinin meras iminden biridir. Ezan de
mek, müs lümanlar ı ibadete çağırmak demektir . Bunun Türkçeleşt i r i lme
si veya arapça okunması meselesi değildir, ibadeti tam ve kâmil mana-
siyle yer ine get irmek demektir . Arapça ile Türkçe arasındaki farkı teba
rüz ett i rmekten ziyade düşünülen tezadın üzerinde durmak ist iyorum. 

Camin in içinde arapça kamet okuyoruz, caminin dış ında ise, y ine di
ni meras imin tamamlayıcısı olan ezanı arapça okuyamazs ın diyoruz ki, 
kötü, manas ız kanuni takyidlerle biz layiklik prensibini biz lâiklik pren
sipleri bak ımından cevap vermiyoruz arkadaşlar. Onun için yüksek he
yet inizden pek çok arkadaş bizimle ayni fikirdedir. Bu itibarla bunu bu
raya getiren arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Lâiklik prensibine lâyık ol
duğu veçhi le önem vermek için, asla ve asla bundan sonra biz din işleri
ne el sürmeye l im arkadaşlar. Tâ ki dinimizi ist ismar ve dine olan saygı
mızı alet e tmek suretiyle gerek siyaset, gerek şahsî menfaatler bakımın
dan bir takım menfaatler elde etmek için yobaz düşünceler ç ıkmasın. 
Eğer ç ıkarsa şu münevver kitlenin, şu Büyük Millet Mecl is inin yolu bu 
türlü yobazlar ın hakkından gelene kadar nurludur. Eğer irtica yo luna 
sapacak olanlar olursa, onlar sakın sanmasınlar ki, lâiklik prensipler ine 
uymayan hareketleri serbest bırakacağız. Biz ezanı Muhammed iy i lâiklik 
prensipler ine uygun olmadığı için serbest bırakıyoruz. Bu it ibarla ezanı 
M u h a m m e d arapça okunsun derken, bize irtica yapıyorlar diye mürtec i 
damgas ın ı basmak isteyenler olursa ki, görüyoruz gazetelerde, onlara ve
rilecek cevap şudur : 

Biz Anayasamız ın koyduğu lâiklik prensibine sadakattan başka bir 
şey yapmıyoruz . 

ARİF N İHAD ASYA (Seyhan) — Benim söyleyecekler im ne lehe, ne 
aleyhedir, hakkında olacaktır, aleyhe biraz daha yakındır . Tavz ihe mec
bur o lduğum hususu tavzih edince garabet zail olacaktır, zanned iyorum. 

Burada ezan meseles inden bahsedildi, kamet mese les inden bahsedi l 
medi . (Kamet olacak sesleri) Hatta bir arkadaşımız da camide kamet in 
arapça o lduğunu söyledi. 

Arapça o lduğunu söyledi. Halbuki kamet, Arapça değil, Türkçedir . 
Bugünkü teklifin kamete teklif edi lmesini ve kifayeti müzakeren in ondan 
sonraya bırakı lmasını rica ediyorum. 

C E M A L KIPÇAK (Zonguldak) — Efendim, kifayeti müzaker in in aley
hinde konuşmak ist iyorum. Sebebi de şudur : Mevzuu açık olarak mü
zakere edel im dedim. Açık müzakere , millet muvacehes inde yapı lan bir 
müzakere demektir . Elbette hepimizde bir kanaat tahassül etmiştir. Ya-
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ni ezanın Arapça veya Türkçe okunması hakkında muhakkak ki her bi
rer imizin veri lmiş bir kararımız, tahassül etmiş bir kanaat imiz vardır. 
Ancak bu, efkârı umumiyen in tahliline maruz kalacak bir mevzudur . Bu 
mevzuda ne şekilde bu karara varıldığını, açık celsede arkadaşlar ın fikir
lerini efkârı umumiyeye bel irtmeye çalışması bir vazifedir. (Mecliste konu
şuruz sesleri) Peki, karar sizindir. Yalnız açık olarak, neden dolayı bu işte 
böyle karar verdiğimizin efkârı umumiyeye belirtilmesi herhalde faydalıdır. 

SITKI Y1RCALI (Balıkesir) — Efendim, benimle beraber iki arkadaşı 
mın imzasını havi veri len takrir, kifayeti müzakere takriri değildir. Lehte 
konuşu lmuş , fikirler de tebellür etmiştir. Aleyhte konuşmak isteyen ar
kadaş varsa iki kişi konuştuktan sonra yine istenmiş olan prensip kara
rının reye konulması r icasında bulunuldu. Binaenaleyh, aleyhte konuşa
cak arkadaşlar varsa Başkanlık makamı iki kişiye söz verebil ir. 

Kaldı ki, arkadaşlar bir kaydı ihtirazi ileri sürdüler, zanneder im Vas -
fi Mahir Bey arkadaşımız. 

Arkadaşlar , ceza kanununda ezanın arapça okunmas ına man i olan 
h ü k ü m bir tek hükümden ibarettir. Ve bu hükümle ezan menedi ld iğ i 
içindir ki cami içinde okunan kamet de menedi lmektedir . B inaenaleyh, 
bu menedic i hüküm kaldırı l ınca kametin memnuiyet i de kendi l iğ inden 
ka lkmış olacaktır. 

B A Ş K A N — Müsaade buyurursanız Sıtkı Yırcalı ve arkadaşlar ın ın 
takririni tekrar okutuyorum. 

(Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) ve arkadaşlarının taririr tekrar okundu). 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Takrir kabul edilmiştir. 

B A Ş K A N — Kifayeti müzakere takriri ve teklif edilecek kanunun aley
hinde bulunacak arkadaşlar varsa isimlerini kaydettirsinler. İki arkada
şa daha söz verebiliriz. (Yok yok sesleri) 

Şimdi söz isteyen o lmadığ ına göre reyinize arzedeceğim. Ceza kanu
nunun 526 ncı maddes inden ezanın arapça okunmamas ı ve kamet keli
mesi hakkındaki takyidin de kaldırı lması suretiyle istenildiği şeki lde 
okunmas ın ı mutazammın gerek Hükümet tarafından, getiri lecek tasarı
nın, gerekse arkadaşlar tarafından getirilecek tekliflerin kabul edi lmesi
ni muvaf ık gören arkadaşlar lütfen işaret buyursunlar. . . İttifakla kabul 
edilmiştir. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

Şimdi arkadaşlarımız tarafından izhar olunan bir temennileri vardır. O 
da bu kanun Ramazandan evvel kesbi katiyet etmesidir. (Alkışlar, bravo sesleri) 

Münas ip görürseniz bunu Hükümetten ayrıca rica edel im. (Rica ediyo
ruz sesleri) 
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B) TASARININ HAZIRLANMASI 

Böylece Grupça, Ezanın Arapça okunmasını yasaklayan hükümle
rin kaldırılması kararı alındı. 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan tasarının Meclise sunulması Bakan
lar Kurulunun 16.6.1950 tarihli toplantısında kararlaştırıldı. 

TASARININ GEREKÇESİ (5) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin değişt ir i lmesi hakk ında 
Adalet Bakanl ığ ınca hazır lanan ve Bakanlar Kuru lunun 14.VI. 1950 ta
rihli toplant ıs ında Yüksek Meclise sunulması kararlaştır ı lan Kanun tasa
rısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzeder im. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

1939 senesinde Ceza Kanununun 526 ncı maddes ine eklenen fıkra
lar aras ında Arapça ezan ve kamet okuyanların tecziye edi leceklerine da
ir bir h ü k ü m bulunmaktadır . Bu hükmün şevkini gerektiren muc ip se
beplerde : Diyanet İşleri Reisliğinin, teşkilâta yaptığı bir tamimle ezan ve 
kamet in okunmasın ı menett iği ve buna muhal i f hareket edenler in 526 
ncı madden in ilk fıkrasiyle tecziyeleri m ü m k ü n ise de, memnuiye t in fert
lere de şümulünü sağlamaya bu müeyyidenin kâfi ge lemeyeceği ve Arap
ça l isanının eski zihniyete ve eski ananelere bağlayan tesir inden halkı 
kur tarmak için ikinci f ıkradaki hükmün ve bunun müeyyides i o lan ceza
nın konulmas ına lüzum hâsıl o luduğu, bel irt i lmektedir. 

Halbuki Anayasanın Türk vatandaşı için tabii hak saydığı v icdan hür
riyetinin dokunulmaz bir hak olarak hürmete lâyık görülmesi gerekir ve 
bunun tabiî olan din serbestisi her türlü müdaha leden azade ka lmak ik
tiza ederken ana kanunlar la korunmuş bulunan din ve v icdan hürr iye
t inden vatandaşı herhangi bir şekilde k ısmen veya tamamen m a h r u m et
mek ve bu hususu, kanunî ceza teyitleri alt ında bu lundurmak doğru ol
maz. Böyle bir kayıtlama, Türkiye Devlet inin esas vasıf larını gösteren 
Anayasan ın 2 nci maddes indeki lâiklik esasına da uygun düşemez . Din 
ile Devlet in ayrı lması ve Devlet in din işlerine kar ışmaması ve Devlet le di-

(5) Kayseri Milletvekili İsmail BERKOK VE 13 arkadaşı ile Tokat Milletvekili Ahmet 
Gürkan, aynı konuda iki ayrı teklif verdiler. (Tutanak D : C.l, B.9'a bağlı 3 No-
lu sıra sayısı) 
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nin birbirlerine karşı tamamen bitaraf kalmaları şekl indeki te lâkkinin 
ifadesi o lan lâikliğin, ibadetin icra şekline taalluk eden herhang i bir fa
al iyet veya faaliyet safhasında tadilini tazammun eder tarzda müdaha l e 
de bu lunmamas ın ı zaruri kılan bir ana hüküm olarak muhafaza ve ida
me edi lmesi zaruridir. Arapça lisanın eski zihniyet ve ananelere bağ layan 
tesir inden halkı kurtarmak gayesinin takip edildiğine taalluk eden gö
rüşte de bugün için bir isabet mülâhaza etmek caiz o lamaz. Kaldı ki : Ka
nunun tadi l inden beri geçen uzun zaman içinde o zamanki telâkki ve dü
şünüş şeklini değiştirecek müh im tebeddüller ve i lerlemeler husule gel
miş ve bugün eski zihniyetin sadece bu gibi kanun müeyyideler iy le temi
nat alt ına al ınabi lmesi mülâhaza yerinde görülmemişt ir . 

Esasen, maddedeki cezaî hükmün, ezan ve kamet in yalnız A rapça 
okunamayacağ ın ı ve fakat bunun dışında herhangi diğer bir l isanla oku-
nabi lmes indeki cevazı t a zammun eden ifade şekli de bizatihi bir garabet 
arzetmekte bulunmuştur . 

Bütün bu mülâhaza ve sebeplerden başka. Müs lüman Türklere se
bepsiz yere mânev i huzursuzluk veren böyle bir yasağ ın demokras i ile 
idare o lunan bir Devlet nizamı içinde yer alabi lmesi de müstahi ld ir . Fık
ranın tayyi Müs lüman Türklere muhakkak bir huzur ve v icdan rahatl ığ ı 
verecektir . 

Binaenaleyh, gerek büyük bir Müs lüman vatandaş çoğun luğunu bu 
huzur ve rahata erişt irmek ve gerekse Anayasa ile müeyyet lâyiklik pren
sibine Devletçe sadakat göstermiş olmak ve bi lhasa ana hak ve hürriyet
lerden olan v icdan ve din serbestisini her hangi bir zor lama alt ında bu
lundurmamak sebepler inden ötürü Türk Ceza Kanununun 526 ncı mad
des inde mevcut o lup ezan ve kametin Arapça okunmas ın ın memnuiye t i 
hakkındaki hükmün kaldırı lması gerekli bu lunmuştur . 

Adalet Komisyonu Raporu (6) 

T.B.M.M. 
Adalet Komisyonu 16. VI . 1950 

Esas No. 1/9 ve 2/6,7 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanl ığa 

Adale t Bakanl ığ ınca hazır lanan ve Bakanlar Kuru lunun 14. VI . 1950 
tarihli toplantıs ında Yüksek Mecl ise sunulmasına karar veri len arapça 
ezan okunmas ı memnuiyet in i vazeden Türk Ceza Kanununun 526 ncı 
maddes in in değiştir i lmesi hakkındaki Kanun tasarısı ile y ine bu konuda 
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Kayseri Milletvekili General İsmail Berkok ve 11 arkadaşının ve y ine To-
kad Milletvekil i Ahmet Gürkan' ın ayrıca Yüksek Başkanl ığa sunduğu Ka
nun teklifleri Komisyonumuza havale Duyurulmakla Adalet Bakanl ığ ı 
temsilcisi hazır olduğu halde birleştirilerek incelendi. 

Kanun tasarısı ve tekliflerinin gerekçe ve metinleri okunduktan son
ra esas itibariyle kabule şayan görülmüştü. 

Hükümet gerekçesinde serdedildiği gibi, 1939 senesinde Türk Ceza 
Kanununun 526 ncı maddes ine eklenen fıkralar arasında arapça ezan ve 
kamet okuyanlar ın tecziye edileceklerine dair bir hüküm bu lunduğu , bu 
hükmün şevkini gerektiren mucip sebeplerde Diyanet İşler Reisl iğinin 
teşkilâta yapt ığ ı bir tamimle ezan ve kametin okunmasın ı menett iğ i bu
na muhal i f hareket edenlerin 526 ncı maddenin ilk fıkrası ile tecziyeleri 
m ü m k ü n ise de, memnuiyet in fertlere de şümulünü sağlamaya, bu mü
eyyidenin kâfi gelemeyeceği ve arapça l isanının eski z ihniyete ve eski 
ananelere bağlayan tesirinden halkı kurtarmak için ikinci f ıkradaki hük
m ü n ve müeyyidesi olan cezanın konulmasına lüzum hâsıl o lduğunun 
belirtildiği, halbuki Anayasanın Türk vatandaşı için tabiî hak saydığı vic
dan hürriyet inin dokunulmaz bir hak olarak hürmete lâyik görülmesi ge
rekt iğ ine ve bunun tabiî bir icabı olan din serbestisinin her türlü müda
haleden azade kalmak iktiza ederken Ana kanunlar la ko runmuş bulu
nan din ve v icdan hürriyet inden vatandaşı herhangi bir şekilde k ısmen 
veya t amamen mahrum ederek kanuni ceza kayıtları alt ında bulundur
manın doğru olmadığı , böyle bir kayıt lamanın Türkiye Devlet inin esas 
vasıf larını gösteren Anayasanın 2 nci maddes indeki lâiklik esas ına da 
uygun düşmeyeceğ i din ile devletin ayrı lması ve devletin din işlerine ka
r ışmamas ı ve Devletle dinin birbirlerine karşı t amamen bitaraf kalmala
rı şekl indeki telâkkilerin ifadesi olan lâikliğin, ibadetin icra şekl ine taal
lûk eden herhangi bir faaliyet veya faaliyet sahasında tadilini t a zammun 
eder tarzda müdahalede bu lunmamas ın ı zaruri kılan bir ana h ü k ü m ola
rak muhafaza ve idame edi lmesinin icap etmekte olduğu, A rapça lisanı
nın eski z ihniyet ve ananelere bağlayan tesir inden halkı kur tarmak gaye
sinin takibedildiğine taallûk eden görüşte de bugün için bir isabet mülâ
haza e tmenin caiz olmadığı, kaldı ki kanunun tadi l inden beri geçen uzun 
zaman içinde o zamanki telâkki ve düşünüş şeklini değişt irecek m ü h i m 
tebeddüler ve ilerlemeler husule geldiği ve bugün eski z ihniyet in sadece 
bu gibi kanun müeyyideler i ile teminat altına al ınabi lmesini de mülâha
zanın yer inde olmadığı, esasen maddedeki cezai hükmün, ezan ve kame
tin yalnız arapça okunamayacağ ı ve fakat bunun dış ında herhangi bir li
sanla okunabi lmesindeki cevazı tazammun eden ifade şeklinin de bir ga
rabet arzettiği anlaşılmıştır. 
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Bütün bu mülâhaza ve sebeplerden başka, müs lüman Türkler 'e se

bepsiz yere mânevi huzursuzluk veren böyle bir yasağın demokras i ile 

idare o lunan bir Devlet nizamı içinde yer alabi lmesinin doğru o lmadığ ı ve 

f ıkranın tayyının müs lüman Türklere muhakkak bir huzur ve v icdan ra

hatlığı vereceğinin anlaşıldığı, b inaenaleyh müs lüman vatandaş çoğun

luğunu rahata eriştirmek ve Anayasaya sadakat göstermiş o lmak ve vic

dan ve din serbestisini herhangi bir zor lama alt ında bu lundurmamak 

amac ı ile Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin tadili hakkındaki 

Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasar ının hemen gündeme al ınmasını ve ivedilik ve yeğl ikle görüşül

mes in in Kamutayın yüce tasvibine arzına oy birliği ile karar veri lmiştir. 

Yüksek Başkanl ığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 

Ankara 

Osman Talât İltekin 

Kâtip 

Kütahya 

Süleyman S. Nasuhoğlu 

Ankara 

Hâmit Şevket İnce 

Balıkesir 

Vâcit Asena 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

Sözcü 

Balıkesir 

Müfit Erkuyumcu 

Ankara 

Osman Şevki Ç içekdağ 

Ankara 

Talât Vasf i Öz 

İzmir 

Muhitt in Erener 

Malatya 

Şefik Tugay 

C ) GENEL KURULDAKİ GÖRÜŞME (7) 

Türk Ceza Kanununun 4055 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 526 ncı 

maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ile Kayseri Millet

vekili İsmail Berkok ve 13 arkadaşının ve Tokad Milletvekili Ahmet 

Gürkan'ın, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 

değiştirilmesine dair Kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu 

(1/9, 2/6, 7) 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Söz ist iyorum. 

B A Ş K A N — Buyurun! 

(7) Tutanak D : C.l, B.9, S. 181-187. 
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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 (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; 
Arapça ezan hakkında Demokrat Parti Meclis Grubunda veri len kararın 
gazeteler ve radyo ile yayınlanması neticesinde kanuni mâni in kaldırı l
mış o lduğu telâkkisinin hâsıl olması bazı vatandaşlar ın A rapça ezan 
okumas ı ve muhtemel o lduğu için bu bapta Hükümetçe Mecl ise sevket-
miş o lduğumuz lâyihanın bugünkü ruznameye al ınmasını ve müstace len 
müzakere edi lmesini yüksek tasvibinize arzediyorum. (Muvafık, bravo ses
leri, soldan, sürekli alkışlar) 

B A Ş K A N — Arkadaşlar; Başbakanın bahsettiği , Türk Ceza Kanunu
nun 526 ncı maddesinin tadili hakkındaki tasarının, raporu Adale t Ko
misyonunca yazı lmış, tabı ve tevzi edilmiştir. Yalnız aradan 48 saat geç
mediğ i için gündeme al ınmamıştır . Şu kadar ki, ş imdi muhte rem Başba
kanın buyurduklar ı esbabı mucibeye dayanı larak Adalet Komisyonunun 
mazbatas ında da tasarının hemen gündeme al ınması ve ivedil ik ve yeğ
likle görüşülmesi Kamutaya teklif ediliyor. Bu itibarla yazılı teklifler kar
şısındayız. Bu teklifleri birer birer reyinize arzedeceğim. 

Evvelâ bunun gündeme hemen al ınması teklifini yüksek reyinize ar
zed iyorum. Kabul edenler lütfen işaret versinler... Kabul etmeyenler. . . 
Kabul edildi. Şu halde tasarı gündeme alınmıştır. 

İvedilik teklifi de vardır. İvedilik teklifi, bi l iyorsunuz ki, kanunun yal
nız bir kere müzakere edilip intaç edi lmesini t a zammun eder. Bu teklifi 
de oyunuza sunacağım. İvedilik teklifini kabul edenler lütfen işaret ver
sinler... Kabul etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Bir de öncelik teklifi vardır. Yani gündemdek i madde lerden önce bu 
kanun tasarısının müzakere edi lmesini kabul edenler lütfen işaret ver
sinler... Kabul etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Halk Partisi namına Cemal Eyüboğ lünundur . 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) — Sayın arkadaşlar, 

Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddes inden, Ezana taallûk eden ce
za h ü k m ü n ü n kaldırı lması maksadiy le Hükümet in bugün huzurunuza 
getirdiği kanun tasarısı hakkındaki C. H. Partisi Mecl is Grubunun görü
şünü arzediyorum. 

Bu memleket te Millî Devlet ve Millî şuur politikası, Cumhur iye t l e ku
ru lmuş ve C. H. Partisi bu politikayı takip etmiştir. Bu polit ika icabı ola
rak ezan meselesi de bir dil meselesi ve Millî şuur meselesi telâkki edil
miştir. 

Millî Devlet politikası, m ü m k ü n olan her yerde Türkçenin kul lanı lma
sını emreder . Türk Vatanında ibadete çağırmanın da öz di l imizle o lması
nı bu bak ımdan daima tercih ettik. 
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Türkçe ezan, Arapça ezan mevzuu üzerinde bir pol it ika münakaşas ı 
açmaya taraftar değiliz. 

Millî şuurun bu konuyu, kendil iğ inden hal ledeceğine güvenerek 
Arapça ezan meselesinin ceza konusu o lmaktan ç ıkar ı lmasına aleyhtar 
o lmayacağız . (Sağdan ve soldan alkışlar) 

SİNAN TEKEL İOĞLU (Seyhan) — Sayın arkadaşlar; Atatürk her şeyi 
Türkçe leşt i rmek kaidesini ortaya attığı zaman acaba islâm dinine ait 
o lan kitapların Türkçeye tercümesi mümkün müdür diye bir tecrübeye 
baş vuru lmuştu . Atatürk bu meyanda ilk defa ezanın Türkçe okunmas ı 
na karar verdi. Bi lâhara Arapça ezan okuyanları tecziye etmek üzere de 
bir ceza müeyyidesi olarak, Ceza Kanununa bir hüküm kondu. 

Arkadaşlar ; şayet Atatürk sağ olsaydı hiç şüphe yok ki, o da bu bü
yük Mecl is in düşündüğü gibi düşünecek, o da el imizdeki Al lah Kanunu
nun Türkçe ile tercümesine imkân olmadığını, din ulemalar ının vermiş 
o lduğu karara göre, anlayacak ve ezanı din diliyle okutacakt ı . 

Arkadaşlar ; Atatürk inkılâbı; gazetelerin yazdığı gibi umdes i değil , 
A ta türk memlekette yapmış olduğu inkılâpların millet taraf ından hazme-
di lmesini esas olarak kabul etmişti. Bu bir dil meselesi değil; A l lahu ek-
ber ile Tanrı Uludur kelimeleri ikisi bir manâya ge lmez. Biz eski zaman
lara ait kitapları okursak, birçok tanrılar o lduğunu görürüz, y ağmur 
tanrısı yer tanrısı, ve saire. Binaenaleyh Tanrı Uludur deyince bunlar ın 
hangisi u ludur? Binaenaleyh islâm dini, müs lüman dili kaideler ine göre 
müs lüman camiler inde ancak din dili ile olur. Ve bunu da memleket in 
yüzde doksan sekizi, bizi seçenler, bizden istemişlerdir. 

Hrist iyanlar bile bir ölüyü haber vermek için çan çalarlar, onlar çan 
çal ınırken çanın ne demek istediğini anlıyorlar. Müs lümanlar bir salâ se
si duymuyor lard ı . Dışardan Türk dili ile ezan okunurken, içerde y ine din 
dili ile Kuran okumaya müsaade edil iyordu. Binaenaleyh arada birbir ine 
uymayan , zıt esaslar vardı. Ben Adnan Menderes Hükümet ine ve o Hü
kümet in istinat etmiş olduğu milletin reyi ile, mut lak reyi ile buraya ge
len Demokra t Parti milletvekillerini tebrik etmekten başka kend imde hiç
bir salâhiyet göremiyorum. Yalnız bugünü bize gösterdiğ inden dolayı Ad 
nan Menderes Hükümet ine teşekkür ediyorum. 

Türk Milletinin büyük umdesi olan dine sarı lmak esası komün i zme 
vâki o lan kaleyi Adnan Menderes tamamiyle ve mut lak olarak kurmuş
tur. Kendi ler ini tebrik ederim. 

Arkadaşlar, yalnız bununla iş bitmiş olmuyor. Dine alt birçok takyida-
tı s inesinde taşıyan antidemokratik denen kanunlar vardır. O kanunlar
dan bir tanesi bize seçim arifesinde kabul ettirildi. Bu kanunda ben müs-
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lümanım demek dahi ceza idi. Onun için Adnan Menderes Hükümet inden 
nasıl bu kanunu kaldırmışsa bunların da kaldırı lmasını rica ediyorum. 

O kanun müzakere edil irken burada söylemiş o lduğum sözü tekrar 
edeceğ im. Bu kanun, aşırı sağcı, aşırı solcu kanunu diye bir arkadaş ta
raf ından teklif edilmişti. Hamdo lsun kendisi buraya gelemedi ; çok şükür 
(Gülüşmeler) 

Olsaydı da yüzüne karşı söyleseydim, daha bahtiyar o lacakt ım. Fakat 
Cenab ıhak ona nasip etmedi . Bundan sonra da bir daha ge lmeyeceğ ine 
emin olabi l ir im. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar , o zaman bu kanun müzakere edil irken, gerek Grupta ge
rek Mecl iste, bendeniz e l imden geldiği kadar bu kanunun ç ıkmamas ı için 
uğraşt ım. Çünkü bu aşırı sağcı ve aşırı solcu kanunu; m â n a ve h ü k ü m 
itibariyle doğrudan doğruya tam mânasiy le is lâm akideler ine birer gem 
vurmaktan başka bir şey değildi. Çünkü onda solculuğa ait hiçbir hü
k ü m yok tur . So l cu luktan bahsede rken dini o r taya k o y m u ş t u r . 
Sağcı l ıktan bahsederken y ine dini ortaya koymuştur . Diğer taraftan din 
hakk ında hareket eden vayemsi teşkilâtının ve kökü dışarda bu lunan 
Mason luk teşkilâtının kurulmasına müsaade edilmişti . 

İs lâm dini mevzuubahis olurken Mecliste is lâm hattâ velev hrist iyan 
olsun, hepsi bir din ve akide sahibi oldukları için. Onlar da kendi dinle
rine karşı bu şekilde bir baskının yapı lmasına Anayasa hükümler ine gö
re hiçbir zaman muvafakat etmeyeceklerdi . 

O zaman arzettiğim gibi şu söylemiş o lduğum sözleri arkadaşlar ha
tırlarlar ve yahut o zamanki tutanakları alıp okuyacak olurlarsa görürler 
ki, o zaman şöyle demişt im : 

"Bu kanun kıpkırmızı komünist kokar." Bu kanunun lütfen kaldırı l
masını r ica ederim. (Gürültüler) 

T E Z E R TAŞKIRAN (Kars) — Reis Bey rica ederim, lütfen hatibi sade
de davet ediniz. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Devamla) — Şimdiki tasarıyı değil. Eski tasarı 
hakk ında söyledikler imden bahsediyorum. Halk Partisi el vurabil ir . Çün
kü kozlar ının birini kaybetmişlerdir. 

B A Ş K A N — Muhterem arkadaşlar; rica ederim, sadedimiz bugünkü 
kanun tasarısıdır. Lütfen onun hakkında müta lâada bu lununuz . Ayr ıca 
teklifiniz o lursa nazarı it ibara alınacaktır. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Devamla) — İşte bu tasarının t e tümmat ından 
bir kanunun kaldırı lmasını istemek de bu tasarının müzakeres i yapıl ır
ken bir mil letvekil inin vazifesidir. Şimdi arkadaşlar o kanunun müzake 
resi tabiî yapı lmış ve kabul edilmiştir. Bu yeni önümüze gelen din l isanı 
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ile ezan o k u m a tasarısının da vaktiyle kanunu vardı, o da kaldırı lmıştır. 
Tabi î kanunun tümü konuşulurken buna müteferri olan kanunlar ın da 
kaldır ı lmasını istemek bir milletvekili olarak hakkımızdır . Takrir tabiî ve
receğiz. 

B A Ş K A N — Söz Talât Vasfi Öz arkadaşındır. 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar ım, büyük bir hâ
disenin arifesinde bu lunmak itibariyle sağda ve solda şekiller a l t ında ya
zı lmış muhtel i f yayınları da göz önünde tutarak bu kanunun kabulün
den önce efkârı umumiyeye bâzı hâdiseleri izninizle aç ık lamak ist iyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bilirsiniz ki, ezanın arapça okunmas ına da
ir veri len yasak 18. VII. 1932 tarihinde Atatürk'e atfen Diyanet İşleri Ri
yaset inden alınan bir tamimle memlekette temin edilmişti . Bu emre mu
halif hareket eden muhtel i f din mensuplar ının zaman zaman mahkeme
lerde suçlandır ı lması neticesi temyize intikal eden dâvalar karş ıs ında 
temyiz kararını huzurunuzda bir defa daha tekrar etmeyi faydalı görü
yo rum. 

Temyiz , bu cezalandırmalar karşısında Hükümet emir ler ine itaatsiz
lik telâkki ederek Ceza Kanununun 526 ncı maddesini tatbik edebi lmek 
için salâhiyattar merci in verdiği emrin kanun ve n i zamnameye ak ın ol
mamas ı icabettiğini nazara alarak bu yolda kanaate varmış ve suçluları 
beraet ettirmiştir. Bu hâdisenin tekürrürü üzerine sabık Hükümet 1941 
tarihinde Ceza Kanununun 526 ncı maddesini tadil e tmek suretiyle, bil
diğiniz arapça ezan ve kamet okuyanlar terimini kul lanarak bu suçu iş
leyenlerin cezalandır ı lmasını imkân dâhil ine almıştır. 

Şu halde kanuni memnuiyet , bi lhassa tebarüz ett irmek isterim ki, 
1941 tarihinde vâki olmuştur. 

Ş imdi de ikinci bir noktaya kısaca temas edeceğim. Ezan yalnız bir 
i lân değildir. Ezan muayyen vakitlerde hususi terimlerle yapı lan özel bir 
i lândır. Hususi lâfızlar şâriin, yani Peygamberin tâyin ettiği lâfızlardır. Bu 
da ezandır. Bu hususi vakit ise muayyen vakitler o lup, bildiğiniz namaz , 
beş vakit namaz vaktidir. Peygamberimize ezan için bir vah iy nazil ol
muştur . Bu vahye sâri dil inde vahyi medlüv denildiğini de pek âlâ takdir 
edersiniz. Ezan farzı kifayedir. Bir memlekette Peygamber in emrett iğ i şe
kilde ezan okunmazsa namazın sahih olmadığını söyleyen müctehit ler ol
duğunu bi lhassa huzurunuzda zikretmek isterim. (Alkışlar) Fakat arka
daşlar, bu âsil milletin asıl duyduğu kendi kendine vâki olan yetkisiz te
cavüz, ve kanunsuz hareket karşısında yıl larca susmuştur . 18 mi lyonun 
% 98 ini teşkil eden müs lüman çocuklarının ıstıraplarını sessiz sessiz 
taşımışlardır. (Alkışlar) Adnan Menderes Hükümet ine , huzurunuzda Bü
yük Mecl is le beraber Millet adına minnet ve şükranlar ımı sunmay ı en 
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kutsal bir vazife telâkki eder im. İnsanın v icdan hürriyetinin, insanlar ın 
en tabiî hakları o lduğunu ancak Türk Milleti 14 Mayısta büyük siyasi za
feri temin ettikten sonra teslim edi lmiş bir hak olarak görebi lmişt ir . 

Büyük Meclisi tebrik eder ve Hükümete şükranlar ımı arz eder im. 14 
Mayıs 'a b i lhassa işaret e tmek isterim ki, mübarek bir güne tesadüf etti 
ve mübarek günün arifesinde Türk Milleti, dünyayı imrendiren eşsiz bir 
siyasi zafere ulaştı. Bu bir iradei ilâhiye idi. Bu iradei i lâhiyenin yücel iğ i 
karş ıs ında (Sağdan, iradei milliye sesleri) iradei mill iye o lduğu kadar iradei 
i lâhiye o lduğunu da tasrih e tmeme müsaadeniz i rica eder im. Bunun bu 
şekilde tasrihini bi lhassa lüzumlu görürüm. (Sağdan iradei milliye sesleri) 
Müsaade buyurun rica eder im iradei milliye olarak tasrih ett im iradei ilâ
hiye olarak tasrih etmemi kabul etmeyenler iştirak etmeyebil ir ler. Bunu 
ibret ve hayretle mütalâa e tmek lâzımdır. Ezana taallûk eden müdaha le 
nin kaldır ı lması hâdisesi de Ramazanımız ın arifesi olan mübarek bir cu
m a gününe tesadüf ediyor. Buna da bi lhassa işaret e tmek isterim. (Sağ
dan lâyık Hükümet) 18 milyon Türk 'ün % 98'i is lâm camiasını teşkil eder. 
Bunu Türk vatandaşları Büyük Meclisin bu mübarek. . . (Sağdan ve soldan 
gürültüler, vaiz istemiyoruz sesleri) Bu mübarek günde ittihaz ettiği kararı 
v icdanlar ından aldığı sesle, göz yaşlarıyle ve şükranla kaydetmektedir . 
(Sağdan ve soldan gürültüler, vaiz istemiyoruz sesleri) 

Tekrar Büyük Meclise ve Hükümete şükranlar ımı sunar ım. 

M U Z A F F E R ÂLİ M Ü H T O (Kastamonu) — Hayır, konuşmak ist iyorum. 

B A Ş K A N — Efendim; lehte kaydı, kaydı vukui mi, yoksa kaydı ihtira-
zi midir? Burada bir sarahat yoktur. Ancak, tefsir ve tatbiki Kamutay , 
yani heyeti celileniz yapacaktır . Onun için reyinize müracaat ed iyorum. 
Yırcal ı arkadaşımız fikirlerini şimdi izah ettiler. Halen aleyhte söz isteyen 
arkadaşımız yoktur. Bu itibarla yeterlik önergesi okunsun diyorlar. Ye
terlik takririnin okunmasını kabul edenler... Etmeyenler. . . 

M U Z A F F E R ÂLİ M Ü H T O (Kastamonu) — Lütfen arkadaşlar bir daki

ka beni dinleyiniz. (Gürültüler) 

B A Ş K A N — Aziz arkadaş; ben size söz vermedim : Lütfen yer inize otu

runuz. 

M U Z A F F E R ÂLİ M Ü H T O (Devamla) — Benim ilk kongreden beri ah

d im ve vâ 'd im var, konuşmak ist iyorum. 

B A Ş K A N — Yeterl ik takriri kabul o lunmazsa konuşursunuz . 

Yeterl ik takririnin okunmasın ı kabul edenler.. . Etmeyenler . . Kabul 
edilmiştir. 

Ş imdi yeterl ik takririni okuyoruz. 
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Yüksek Başkanl ığa 

Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin değişt ir i lmesi hakkında

ki tasarı a leyhinde konuşanlar bulunmadığ ına göre müzakeren in yeterl i

ğinin reye konmasın ı teklif ederiz. 

Niğde Niğde Niğde 

N. Bilge F. Köşgeroğlu A. Doğanay 

Niğde Anta lya 

H. Ar ıbaş N. Ş. Nabel 

B A Ş K A N — Anlaşı ldı değil mi? 

Ü M R A N NAZİF Y İĞİTER (Konya) — Önerge a leyhinde konuşacağ ım 

efendim. 

B A Ş K A N — Efendim; arkadaşımız önerge a leyhinde konuşacaklar . 

Buyurun . 

Ü M R A N NAZİF Y İĞİTER (Konya) — Muhterem arkadaşlar; üzer inde 

hassasiyet le durularak ve ivedilikle görüşülmesine karar veri lerek müza

keres ine geçtiğimiz şu kanunun bugünkü müzakeres inde iki, üç arkadaş 

konuştu . Bir tanesi de muhal i f partinin görüşünü açıkladı. 

Bunlardan bir tanesi muhal i f partinin görüşünü açıklamış, diğeri de, 

bir müstaki l milletvekili olarak görüşlerini açıklamıştır. Ondan sonra ge

len arkadaş da kendi görüşünü bildirdi. Fakat işin hukuki izahı yapı la

mamışt ı r . Eğer Yüksek Meclisiniz bu kanuna bir ehemmiye t v e rmemiş 

olsaydı hiç şüphesiz bu kadar acele bir şekilde müzakereye karar ver

mezdi . Tüzüğü tetkik buyuracak olursanız bu gibi ahvalde hiç deği lse her 

iki taraf ve karşı tarafa söz vermeyi âmir bulunmaktadır . Karşı ve yan ta

raflar söz a lmak istemediklerine göre üzerinde hassasiyet le duru lan bu 

kanun mevzuu üzerinde hiç o lmazsa asgari birkaç kişiye daha söz ver

mek lâzımgelir kanaat indeyim. (Gürültüler, kâfi sesleri) Takdir size aittir. 

B A Ş K A N — Takrir aleyhinde konuştular. Reye koyacağ ım. Bir defa 

daha okunsun. (Lüzum yok sesleri) 

(Niğde Milletvekili Fahri Köşgeroğlu ve dört arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 

B A Ş K A N — Önergey i kabul edenler... Kabul etmeyenler. . . Yeter l ik 

önergesi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçi lmesini kabul edenler lütfen işaret etsinler... Kabul et

meyenler işaret etsinler... Maddelere geçi lmesi kabul edilmiştir. 
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Türk Ceza Kanununun 526 ncı Maddes in in 
Değiştiri lmesi Hakkında Kanun 

M A D D E 1. — Türk Ceza Kanununun 4055 sayılı Kanunla değiştiri l
miş olan 526 ncı maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiri lmiştir. 

Madde 526. — Salahiyetli makamlar tarafından adlî muamele ler do-
layısiyle yahut âmme emniyeti veya âmme intizamı veya u m u m i hıfzıs-
s ıhha mülâhazasiy le kanun ve nizamlara aykırı o lmayarak veri len bir 
emre itaat e tmeyen veya bu yo lda al ınmış bir tedbire riayet ey lemeyen 
k imse, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bir aya kadar hafif hapis 
veya 150 l iraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırı l ır. 

Şapka iktisası hakkında 671 sayılı Kanunla Türk harflerinin kabul ve 
tatbikına dair 1353 sayılı Kanunun koyduğu memnuiye t veya mecbur i 
yet lere muhal i f hareket edenler 3 aya kadar hafif hapis veya 30 l iradan 
600 l iraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırıl ır. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz isteyen var mı? 

NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, zannediyorum ki, madden in ikinci 

f ıkrasında bir ifade hatası vardır. İkinci fıkra şu şekilde başl ıyor : 

"Şapka iktisası hakkında.. . " 

Zanned iyorum ki, "Şapka iktisası..." o lmayacak "Şapka iksası" ola
cak. (Maddenin o kısmı tadil edilmiyor sesleri) 

M U Z A F F E R ÂL İ M Ü H T O (Kastamonu) — Söz ist iyorum. (Lüzum yok) 
(Alkışlar) Muhte rem arkadaşlar. Maddeyi aynen kabul ed iyorum. Bende
niz D.P. nin birinci büyük kongresinde program üzer inde konuşurken 
din derslerinin de programa al ınmasından bahsetmiş ve söz ler ime şöyle 
nihayet vermişt im. (Anlaşıldı, lüzum yok sesleri) 

Efendim, müsaade ediniz,rica ederim, yemin im var, aht ım var. Söyle
yeceğ im. 

Ben inkı lâp içinde doğmuş bir gençt im. Din terbiyemdeki noksanla
rın.. (Gürültüler) Söyleyeceğim.. . Maddeyi aynen kabul ed iyorum. (Gürültü
ler) Lütfen bir dakika söz verin, rica ederim. (Devam, devam sesleri) 

O zaman demişt im ki, üç çocuğum vardır, korkar ım ki, ö ldüğüm za
man bana fatiha okuyamayacaklardır . Tanin Gazetesi demişt i ki; "Bu zat 
avamfir ibane konuşuyor belki de ona fatiha okumazlar . " 

Ş imdi o gazete ö lmüş gitmiştir. Biz hâlâ yürüyoruz ve Al lahın lûtfuy-
la yürüyeceğ iz ve yaşayacağız. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Madde hakkında başka söz isteyen yok. Maddey i reyinize 
arzed iyorum : Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Bugünden it ibaren kaydının i lâvesini r ica 
eder im. 
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A H M E T G Ü R K A N (Tokad) — Arkadaşlar, çok iyi takdir edersiniz ki, 
kanun yay ımı tarihinde yürürlüğe girer, dediğimiz zaman resmî cer idede 
kanun ilân edildiği tarihten tam 45 gün sonra yürür lüğe girer. (Hayır, ha
yır sesleri) Müsaade buyurun, bugün hususi kanunlar ın yay ım ve ilânı 
kanunu vardır. Buradaki madde aynen böyledir. Çünkü, burada ilân edi
len kanun 45 gün sonra Karaköse 'de ancak ilân edilebilir. 

B inaenaleyh ben; yayımı tarihinden yerine "Kabulü" kel imesinin kon
masın ı rica ve teklif ediyorum. 

REFET A K S O Y (Ordu) — Sayın arkadaşlar, Büyük Mecl iste kabul edi
len kanunlar ın yayımı usulü 1322 numaral ı Kanunla tespit edi lmiştir. 

Herhangi bir kanun, Kamutayca kabul edildikten sonra 1322 numa
ralı Kanuna ittiba edilerek Devletin Resmî Gazetesi ile i lân edi lmesi lâ
z ımdır . İlân edi lmeden önce o kanun muteber o lamaz. Benden evvel ko
nuşan arkadaşın, resmî gazetede ilân edilmesi en uzak mahal lere g ide
bi lmesi için uzun bir zaman lâzımdır, dediler. Onu vazı ı kanun düşün
müştür . Bu gibi müstacel hallerde Başbakanl ık taraf ından bu kanunlar 
telgraflarla tamim ve ilân edilir. Binaenaleyh Resmî Gazetede neşr inde 
gec ikme bakımından hiçbir mahzur yoktur. (Radyolarda ilân edilir sesleri) 
Radyoda ilân edi lmez. Radyonun kanuni bir mesnedi yoktur. Bu it ibarla 
kanunun Resmî Gazete ile ilânı ve yayımı ile muteber o lması bir zarure
ti kanuniyedir . (Doğru sesleri) 

N E C D E T Y ILMAZ (Bursa) — Arkadaşlar, kanunun meriyet i ve yay ımı 
tarihi noktas ından hiçbir tereddüde mahal yoktur. Çünkü ortada mevcut 
bir ceza hükmü kalmış bulunuyor. Ceza Kanunundaki ana prensipler in
den olan bir ceza affedilmiştir. Binaenaleyh cezaya tâbi o lmayan hareket
lerden dolayı ceza veri lemez. Bu itibarla her hangi bir tereddüde maha l 
yoktur . (Bravo sesleri, alkışlar) 

B A Ş K A N — Arkadaşlar, değiştirge, yani tadil önergesi yoktur, onun 
için maddey i oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul 
edi lmiştir. 

M A D D E 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür . 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz isteyen var mı? Maddey i kabul eden
ler.. Etmeyenler. . Kabul edilmiştir. 

T ü m ü n ü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler . . Kabul 
edilmiştir. (Alkışlar) 

Bu görüşmeler sonunda, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddes in
deki Arapça Ezan okunmasın ı yasaklayan hükümler kaldır ı larak kesin
leşen met in 5665 numara ile kanunlaşt ı (8) 

(8) Resmî Gazete : 17.6.1950-7535 Kanunlar Dergisi: C.33, S.l 
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DİN V E V İCDAN HÜRRİYETİ T A H A K K U K YOLUNDA. . . (*) 

Başbakan Adnan Menderes ' in din ve v icdan hürriyeti hakkındaki be

yanatı , Demokrat Partinin Anayasada ve kendi programında yer a lmış 

prensipler le canbazl ığa temayül etmeyeceğini ve onları bütünlüğiy le tat

bik yo luna gireceğini gösteriyor. Din ve v icdan hürriyeti de bun lardan bi

ridir. 

Gerçi, 14 Mayıs 1950 tarihinden önce de bu hürriyet gerek Anayasa

da, gerekse o zamanki iktidar partisinin programında mevcut tu . Fakat 

tam olarak tatbik edi lmiyordu. Bunun en müh im değil, fakat en basit mi

sali ezanın Türkçe okunması mecburiyet i idi. Bir neticesi de, A rapça ezan 

okuyanlar ın kanuna karşı ge lmiş bir mürteci mevkine düşürülmeler i 

şekl inde tecelli ediyordu. Bu, Devletin din ve v icdan hürriyet ine ibadet 

hürriyet ine, müdahales inden başka bir şey değildi ve her z aman muhte 

lif şeki lde itirazları, hattâ protestoları davet etti. En gürültülü bir misal i 

Büyük Millet Meclisi dinleyici ba lkonunda yer almış bir kaç kişinin Arap

ça ezan okumağa kalkışarak yaptıkları bir nümayiş oldu. 

Daha o vakit, bu hâdiseyi tefsir ederken, ezanın Arapça mı, Türkçe mi 
okunmas ına karar vermenin devlet vazifeleri aras ına girmediğini , böy le 
bir müdaha len in din ve v icdan hürriyetini bir takyit o lduğunu bel i r tmiş
tik. Başbakan Menderes de bu görüştedir ve açıkça diyor ki : "Aradan 
bunca yıllar geçtikten ve vaktiyle zaruri görülen tedbire artık ihtiyaç kal
madıktan sonra bunda ısrar, bu sefer v icdan hürriyet ine karşı bir taas
sup teşkil eder. Din siyasete karışt ır ı lmamak ve dinî ibadetler a m m e ni
zamına ve umumî adaba aykırı o lmamak kaydiyle, herkesin dinî vec ibe 
ve ibadetlerini serbestçe yerine getirebilmesi v icdan hürriyeti i cabından-
dır. V icdan hürriyeti de, diğer hürriyetler gibi, vatandaşın tabiî hakkı ola
rak kabul o lunmadıkça lâik devlet prensibinin tahakkuk ett ir i lmesine 
imkân görülemez. " 

Bu izah, Demokrat partinin prensipler karşıs ında ve bunlar ın tatbi

kat ında ne kadar samimî o lmak azminde o lduğunu gösteriyor. Halk par

tisinin yaptığı gibi, bir taraftan lâik o lduğunu iddia ederken diğer taraf

tan, muhtel i f şekil ve suretlerle din işlerine, hattâ ibadet tarzlarına mü

dahale ederek din müessesesi üzerinde devlet nüfuzunu idame e tmek el

bet ne hakiki lâiklikle, ne de din ve v icdan hürriyetiyle telif edi lemezdi . 

Bu tezadın ortadan kalkması için Demokrat Partinin iş baş ına ge lmesi 

kâfi gelmiştir. 
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Bununla beraber, bir kaç nokta üzerinde durmak lâzımdır. Evvelâ, 
din ve v icdan hürriyetinin bütünlüğünü ilân etmek, inkı lâp esaslarını fe
da etmek mânas ına al ınmamalıdır . Biz din anlayışının ve serbest ibade
tin t aammümünden memleket imiz in ahlâk ve ahlâki disiplin, bilgi ve te
sanüt, içtimaî nizamın ıslahı ve muhafazası bak ımından ancak istifade 
edeceğine ve bu istifadenin geniş olacağına inananlardanız . Fakat taas
sup şeklini alacak, ferdlerin v icdanına açık veya kapalı müdaha le fırsatı
nı kol layacak, hükümet üzer inde tesir iddiaları taşıyacak sakat bir din 
anlayış ının veya telkininin zararlarını ve hattâ tehlikelerini inkâr eden
lerden değiliz. Türk milletinin artık böyle bir anlayışa kapı lmayacak ka
dar uyandığ ı ve memlekette bir irtica tehlikesinin mevcut o lmadığ ı bir 
hakikat o lmakla beraber, bazı kafalarda halkımızın dine bağl ı l ığ ından si
yasî veya şahsî maksatlar la faydalanma temayülünün baki kaldığı da bir 
hakikatt ir . Dolayısiyle din ve v icdan hürriyetinin bütün haklarını geri ve
r irken, hükümet lâiklik prensibinin bütün esaslarını da müdafaa ve mu
hafazaya mecburdur . Bu ise, devletin din işlerine kar ışmamas ı ve tesir 
icra e tmemes i kadar dinin de devlet işlerine karışt ır ı lmaması ve tesirine 
müsaade edi lmemesi demektir. 

Diğer taraftan, kimsenin gözünden kaçmaz ki ezan bahs inde ibadet 
edenleri serbest b ırakmak, din ve vicdan hürriyeti mevzuunun ancak bir 
safhasıdır. Bir kerre, ezan Arapça okunabil ir demek ezan Türkçe okun
maz veya okunamaz demek değildir. Namaza davetten başka bir mânas ı 
o lmayan ezanın, Türkçe olarak okunmasından başka bir mânas ı o lma
yan ezanın Türkçe olarak okunmasından biz şahsen hiç bir z aman hu
zursuz luk duymadık ve bir çok dindaşların da ayni histe o lduklar ına 
eminiz. Huzursuz luk sadece ezanın yalnız Türkçe olarak okunabi leceğ i 
müdaha les inden doğuyordu. Hattâ şunu da söyleyebiliriz ki, "ezanın 
Türkçe okunmas ına mukabi l , cami içinde bütün ibadet ve dualar ın din 
di l inde o lması garip bir tezad teşkil eder gibi görünür" diyen sayın Baş
bakanın bu ifadesine de ihtirazi kayıtlar ilâve etmek lüzumunu duyarız . 
Hakikat bundan farklıdır. Hiç bir kanunî mecburiyet o lmadığı halde, İs
lâm ibadeti güzel Türkçemizi da ima sinesine almıştır. 

Mese lâ namazın şart larından olan Niyet-ecdadımız taraf ından dahi-
Türkçe olarak yapılmıştır ve yapı lagelmektedir . Dua bahs inde ise, Al lah-
tan niyazımızı Türkçe olarak yapmak umumî bir kaidedir. Dolayısiyle gü
zel dil imiz, pek mantıkî ve zarurî olarak, ibadet ve duaların bazı kısımla
rının hiç bir zaman dışında tutulmamışt ır ve tutulamaz. Şu halde, eza
nın Türkçe veya Arapça olarak okunmasın ın serbest bırakı lması ne ka
dar kat'î bir zaruretse, bu serbestl iğin nasıl temin edi leceğini düşünmek 
de o kadar zarurî bir icaptır. 

376 



BASINDAKİ YANKILARI 

Burada, din teşkilâtının serbestliği ve cemaat teşkilâtının kuru lmas ı 
meseles i kendi l iğ inden ortaya çıkar. Bir cami içinde ibadet edenler bir ce
miyet halini almalıdırlar ki, kendi serbest kararlariyle hem ibadet ler inin 
- ezan g ib i - takdire bağlı şekillerini, hem de camiin ihtiyaçlarını tayin ve 
tehvin edebilsinler. İslâm camaatler i kanunî bir teşekkül halini a lmadık
ça, din ile devletin ayrılığı tahakkuk edemeyeceği gibi, din u lemas ın ın ye
tiştiri lmesi ve din bilgisinin hurafelere sapmadan yayı lması mese les i de 
karş ı lanamaz. 

Sayın Adnan Menderes in ezan meselesindeki görüşü, din ve v icdan 

hürriyet iyle lâiklik esaslarını tam mânasiyle mahfuz tutacak ve teşkilât

landıracak demokrat ik anlayışın en güzel bir ifadesidir. Halk part is inin 

tezat dolu hareketler ine mukabi l , bu mevzuda Demokrat Parti hüküme

tinin samimil iğ i k imsenin gözünden kaçmaz. Sözde hürriyet le hakikî 

hürr iyet arasındaki fark böylece bel irmektedir. Memleket te hakikî v icdan 

huzuru Demokrat Part inin iş baş ına gelmesiyle kuru lmuş olacaktır . Bu

nun içt imaî nizamımıza, millî ahlâkımıza ve hatta u m u m î ka lk ınmamı 

za ne kadar müessir olacağını ise, hiç bir akl ısel im sahibi red ve inkâr 

edemez. . . 

M. T U N C E R 

İNKILÂPÇILIK VE SEÇMEN KORKUSU. . (*) 

Büyük Millet Meclisi, ezanın din diliyle okunmasının serbest o lduğunu 
ezici çoğunlukla, kabul ederek manasız, lüzumsuz hattâ zararlı bir baskıyı 
ortadan kaldırdı. Bu tarihî celsenin en ziyade dikkaü çeken hâdisesi, Halk 
Partisinin yeni vaziyet-karşısında takındığı tavır olmuştur. Bir çoklarının 
hâlâ bekledikleri veya ummak istedikleri gibi Halk Partisi, kendi yavrusu 
olan bir kanun ve hükmü, korumak ve müdafaa etmek için, en ufak bir ha
rekette bulunmamıştır. Bilâkis o da, iktidarın akıntısına kendini salıvermiş 
ve kendi, yaptığı kanunu bozmak için, ellerini havaya kaldırmıştır. 

C u m a günkü celsede, ne yapacaklarını Halk Partisi mensuplar ı , ara

lar ında uzun uzadıya görüşmüşlerdir . Gazetelere akseden söylenti lere 

göre, iki üç milletvekili Arapça ezan dâvasında şiddetle muhale fe te geç

mek ve inkı lâp umdeler ini savunmak noktai nazarını müdafaa ey lemiş

lerdir. Hakikaten Halk Partili çevrelerin, bu ezan lakırdısı çıkar ç ıkmaz, 

gösterdikler i asabiyet ve telâş, bütün Atatürk İnkılâplarının e lden gide

ri Yeni Sabah Gazetesi: 18 Haziran 1950 - 4127 
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ceği yo lundaki uydurma ve yapmacık endişe, ezanın arkas ından fesin ve 

çarşafın döneceği yolundaki vaveyla bu parti mensuplar ından Mecl iste 

kalabi len bakiyenin, son gayretile çarpışacağı ve uğraşacağı vehmini 

uyandı rmış idi. Maamafih itiraf edel im ki biz, böyle bir metanet ve celâ

deti hiç beklemiyor ve Halkçıların çok uysal ve yumuşak davranacakla

rını tahmin ediyorduk. Böyle düşünmemiz in sebepleri ise pek basit idi. 

Halk Partisi, son dört küsur yıllık bütün hareketler inde, rey avcı l ığ ından 

ve ikt idarda oturmayı devam ett irebi lmekten başka hiç bir endişe ile mü

teharrik olur görünmemiş idi. 

Din tedrisatının ilk mekteplere konulması , İ lahiyat Fakültesinin açıl

ması , o rman kanunundan vazgeçi lmesi, toprak kanununda tadilât kabul 

o lunması hep ayni ist ikamette hareketlerdi. Yâni bir ideale, bir fikre, mu

ayyen gayelere bağlı o lmaktan ziyade, günün havasına uyarak tutunmak 

emellerini ifade ediyordu. Bu zihniyet ve telâkkide olan bir zümrenin , bir

denbire, kahraman kesilerek, ezan meselesinde, sert bir edâ takınması 

beklenir mi idi? Aleyhte rey vermeği uzaktan uzağa düşünüş bile, derhal 

gözünün önüne dört sene sonraki seçmen höcresini getir ince, her türlü 

silâh ve mühimmat ı terkederek teslim o lmuş ve ellerini, çoğunlukla be

raber, kaldırmıştır. 

Halk Partisinin, iktidar olarak, muvaffak olamadığı kadar muhal i f 

parti olarak da iyi bir intiba bırakmayacağı anlaşı lmağa başl ıyor. Evvel

ki günkü tavrı, bi lhassa başlangıçta kopardığı şamatadan sonra, herke

sin gözünü açacaktır. 

Bu yurda lâzım olan muhalefet, kararlı, azimli, f ikrinde sabit, belli 

umdelere malik ve icabında, hükümet ve iktidarın önüne met in bir kale 

gibi diki lecek bir muhalefettir. Böyle bir muhalefet , her dakika belli baş

lı azasını mahkemelere çeki lmesi ihtimali ile titreşen bir heyetten bekle

nebil ir mi? Baksanıza, Büyük Millet Mecl isinde, her gün yeni yeni suis-

t imaller hakkında takrirler yağmaktadır . Yeni hükümet erkânı da böyle

ce deste deste sunulan suallere cevap verebi lmek için mühle t is temekten 

başka bir şey yapamıyor. Hem rivayetlere nazaran önümüzdek i parti ku

rultayında, y ine maruf ve müfrit simalar, idareyi ele geç i rmeğe çal ışacak -

larmış da bu asıl genç ve lekesiz elemanları bertaraf eyleyeceklermiş. . . 

Bunu da yaparlarsa artık, yapı lacak hiç bir hatâ ka lmamış olur. 

Memleket temiz ve ciddi, şaibesiz, mazisi bulanık o lmayan bir muha

lefete çok muhtaçtır . 

Yeni Sabah 
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MANEVİ FERAHLIK GETİRECEK KARAR. . (*) 

Milletin taze it imadile, hür bir surette seçilen ilk Mecl is in çoğunluk 

partisi, evvelki gün yaptığı Grup içtimaında, ezanın din dili ile yay ı lması 

nı, yasak eden kanunu bertaraf etmeğe ve bunu müstacel iyet ile tahak

kuk ett irmeğe karar vermekle yurdun manevi havasında, bir ferahlık ya

ratmıştır . Esasen maddî ve iktisadî ıztırapların eski idareler elile yaratı l

mış zorlukları pençesinde, kıvranan geniş halk kitleleri, bir de manev i 

ezaya maruz bulunuyorlardı . Lâik bir hükümet in, hiç bir veçhi le , müdâ

hale e tmemes i icap eden bir sahada müz'iç, indî hattâ fuzuli kar ışmala

rı bir çok kalplerde hüzün yarat ıyordu. Fakat tek parti devri, mil let ira

desinin tezahürüne, bir Çin şeddi gibi engel o lunduğundan hoşnutsuz

luk ifade o lunamıyordu. Kanun acele Meclisten geçer geçmez Müs lüman

lar, ibadete davet o lunmak hususunda bütün dünyadaki Müs lümanlar ın 

istifade ettikleri nimetten ve onların takip eyledikleri usulden faydalana

bi leceklerdir. Hiç bir Müs lüman hükümet veya cemaat, bin dörtyüz yı la 

yak ın bir zamandır , ibadete davet edilmek hususunda, yer leşmiş an 'ane-

yi değişt irmeği akl ından geçirmemiştir . Hattâ yabanc ı ve Müs lüman ol

mayan bir devletin reayası olarak yaşayanlar bile diledikleri gibi ibadete 

davet o lunmak hususunda iz'aç o lunmamışlardır . Dinsizliği p rogram ve 

şiar ed inmiş Sovyet Rusya bile Müs lüman teb'asını ezanı di ledikleri gibi 

okumaktan meney lemiş değildir. Hindistan, Pakistan, Çin, İran, Afganis

tan, Arap , Türk bütün Müs lüman kitleler dünyanın neres inde o lur larsa 

olsunlar ve gerek istiklâllerine sahip bulunsunlar, gerek bu lunmas ın lar 

ezanı din dili ile, okumakta devam etmişler ve bu vadide, rahatsız edil

memişlerdir . Ancak, her şeyi ters anlamak isteyen, Halk Partisi z imam

darları , bu umumî gidiş ve akışın dışına ç ıkmak istemişler ve Müs lüman 

Türk â m m e vicdanını rencide eylemişlerdi. Çünkü bizzat Türkiye 'de ya

şayan Ortodokslar ın, Katoliklerin, Süryanilerin ve Porotestanlar ın rahat

ça ve diledikleri gibi ibadet dili ve ibadete davet şeklini kul lanmalar ında 

serbest ve müstaki l oldukları ve Halk Partisi onları en ufak bir şeki lde ra

hatsız etmediği halde baskının ve cezaî müeyyideler in sadece İs lâmlara 

tatbiki gayet kötü bir intiba bırakıyordu. 

Demokrat Parti çeşitli dine mensup Türk vatandaşlar ı aras ındaki bu 

tefriki ortadan kaldırmağa karar vermekle, yazımızın baş ında işaret etti

ğimiz gibi, büyük manev i bir ferahlık havası yaratmışt ır . Ş imdi Halk Par-
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tisi, bu mevzu Mecliste konuşulurken, muhalefet bayrağını kaldırsın ve 

Türk halkının ibadete davet şekillerine ben behemehal müdaha le edi lme

si karar ında ısrar edeceğim diye ayak diresin. Onun bu hareket in in so

rumlu luğu tamamen kendi boynuna asılı kalacaktır. Ve Türk efkârı, bir 

daha görecektir ki, Halk Partisi ne bi ldiğinden, kin ve inadından birşey 

unutuyor ne de hâdiselerin akış ından yeni bir şey öğreniyor. 

Esasen biraz uyanıklık gösterse ve milletin temayüllerini yoklasa, daha 

iktidara çıkalı iki hafta olmayan yeni kabineye karşı bu derece zorluk çıka

rır ve bütün tezvir silâhlarını kullanır mı? Muhterem Başbakanın dün an

lattığı gibi, orduyu tahrik ve şark vilâyetleri bahsinde yurtta ikilik yarat

mak gibi gayrı tabii temayül gösterecek kadar hatalı bir ist ikâmet varsın 

Halkçıların yolu olsun... Ezanın din dilinde okunmasına muhalefetleri 

onların esasen çeyrek asırdır hürriyete olan muhalefet ve husumetler inin, 

tabiî bir neticesidir. Millet ve çoğunluk bütün hürriyetlerini elde edecektir. 

Yen i Sabah 

İÇ POLİTİKA (*) 

BÜYÜK İNKILÂBIMIZDA LÂİKLİK 

Türk milletinin, en iyi ve olgun vasıf larından biri de, en büyük inkı

lâpları bile sükûn ve huzur içinde yapmak kudretini göstermesidir . Bu

nun başl ıca sebebi, milletin fena şeylere uzun bir zaman tahammül gös

termesi ve vakti gelince, fenalıktan sıyrılarak iyiye doğru yürümes id i r . 

Her ne kadar, Atatürk 'ün büyük inkılâpları sırasında, bir çok hamleler 

yapı l ı rken o zamanki vakt in gerektirdiği cezri tedbirler a l ınmak mecbur i 

yeti hâsı l o lmuşsa da, biz ona kaniiz ki, bu tedbirler, herhangi bir inkı

lâp hamles ini millete zorla kabul ett irmek için değil, menfaat ler i haleldar 

olan bazı sınıf insanların irtica hareketlerinin önüne geç i lmek gayesiyle 

al ınmıştır. 

Şapka g iymek mecburiyet i çıktığı sırada tesadüfen, Kopenhag şehrin

de bu lunuyorduk. Çok medeni ve kültürlü insanlar olan Danimarkal ı lar 

ve bi lhassa bunların gazetecileri ile görüşüyorduk. Bu insanların büyük 

bir kısmı, kıyafetler üzerinde yapı lan bir mecburiyet in mânas ın ı takdir 

edemiyor lar ve bi lhassa kendilerinin anladıkları hürriyet me fhumu ile 

bunun nasıl telif edilebileceğini merak ediyorlardı. Arzular ı üzer ine, Ko-
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penhag 'daki Gazeteciler Cemiyet inde, ufak bir musahabede bu lunmak 

mecburiyet in i hissettik. O zaman söylediğimiz sözlere, Atatürk gibi yük

sek bir şahsiyetin nazarında, insanların başına fes, şapka, külah takke 

g iymenin fazla bir fark arzetmediğini anlatmakla başladık. En çok teba

rüz ett irmek istediğimiz cihet, Türk milletinin bi lhassa son iki asırl ık ta

r ihinde dini her şeye âlet ittihaz etmek isteyenlerin kuvvet ini k ı rmak ve 

bu suretle memleket te din işlerinde hakikî bir hürriyet tesis ederek lâik

liğe yü rümek o lduğunu bildirdik. Hakikati halde il imle alâkası o lmayan 

ve ya lan yanl ış , eski asırların bakiyesi olan düsturlar la yaşayan bu sı

nıfın kuvvet inin Türk milletinin bekası iki asır devam eden inhitat 

devr inin son sukutu olabilirdi ve zaten dış â lemde bunu bekleyen bir çok 

devlet ve milletler vardı. Türk inkılâbı ise, büyük bir halâs mücadeles i , 

muaz zam fedakârlıklar ve tekmil milletin gayreti ile vücude gelmişt i . Onu 

yükse l ten ve ona bir kudret ve imkân yaratan insanın, bu inkılâbı yaşat 

mak vazifesi ve mecburiyet i vardı. İşte Atatürk, şapka re formu ile cennet 

anahtar ını el inde taşır görünen insanların bütün zahiri azamet ve kuv

vetini bir hamlede yenmeye muvaffak olmuştur. 

Lâikl ik devrine girdiğimizden beri, bu insanları, batıl i t ikat lar ından 

uzaklaşt ı rmak için yapı lan birçok güzel hareketlere mukabi l , bazı hatâ

ların da yapı lmış o lduğunu itiraf etmek icap eder. Bunlar, daha z iyade, 

kültür adamlar ımıza, mektepler imize aittir. Memleket imizde lâikl iğin te

essüsü hiç bir vakit d inden uzaklaştığımızı ifade etmez ve etmemişt ir . Lâ

iklik, insanları bir imana icbar değil, onları akideler inde serbest bırak

maktır . 

Müs lüman dininin bütün yenil iklere müsait o lduğunu ortaya koya

rak onu hurafelerden, bâtıl it ikatlardan uzaklaşt ırmak ve iman sahiple

rine hakikat i o lduğu gibi bi ldirmek bilginlerimizin ve Millî Eğit im Bakan

l ığımızın uhdesine düşen müh im bir vazifedir. Bunun ihmal edi lmesi , di

ni hâ lâ menfaat vasıtası yapmak isteyenlere arasıra fırsat vermiş ve ver

mektedir . 

Biz, son senelerde bu hususun ehemmiyet le ele al ındığını görmek le 

seviniyoruz. Mektepler imizde din dersi ve Ankara Fakül temizde i lahiyat 

k ısmının açı lması her halde bu hususta ilk atı lmış adımlardır . Dini hiç 

bir vas ı taya karşı tu tmamak ve herkesi kendi i t ikadında serbest bırak

mak la beraber hakiki din esaslarını ortaya koymak şüphesiz ki iyi bir şey 

olacaktır. Bugün Kur 'ana göre, Müslümanl ık ile onun bin bir hurafeyle 

mümtez i ç diğer şekli arasında büyük farklar vardır. Ve bu farkları teba

rüz ett irmek elzemdir. 
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Biz, henüz dinimizin hakiki esaslarını zamanın icaplarına göre orta
ya koyacak bir ıslahatçıyı beklemesek bile dinin temiz şeklini bize anla
tacak insanlara ve eserlere muhtacız . Bunu mektepler imiz ve b i lhassa 
büyük bir serveti nasıl idare ettiğini henüz bir türlü bi lemediğ imiz Evkaf 
idaremiz pek güzel yapabilir. Çünkü, Evkafın vazifesi, bir taraftan eski 
camileri tamir, diğer taraftan da oraya giden müminler in ruhunu temiz 
bir imana bağlamaktır . 

Y irminci Asr ın ilerleme devrinde biz ne bolşevikler gibi d inden tama

men ayrılır, ne de çok geri kalmış milletlerin seviyesine inebiliriz. Biz im 

gayemiz, geri kalmış mil letlerde, ruhunu temiz tutmak isteyen insanlara 

itikat sayesinde hak mefhumunu anlatmaktır. Hakkı öğrenen ve dinin 

esaslar ına intibak eden insanlar, anlayacaklardır ki, cennet in kapısını 

açmak için kendilerine anahtar vâdeden vasıtalara ihtiyacı yoktur ve 

onun lisanı, hangi dilden olursa olsun, din lisanıdır. Bu sebepten, ken

disini camiye çağıran ezan ister arapça, ister Türkçe olsun, Türk milleti

nin o lgunluğu bunu bir münakaşa mevzuu yapmaya meydan vermeye

cektir. Asıl olan cihet, Al lanın büyüklüğünü ve insanlara iyilik dilekleri

ni yüksekten bağıran ses Türk 'ün ana dili olursa, onun ruhunda daha 

hisli ve coşkun bir tesir yapacağıdır . 

Habib Edib - Törehan 

İKİ BELİRTİ VE BİR NETİCE (*) 

Ezanın Arap dilinde okunmas ı müsaadesi , Türk Ülkesinde gösteri le

re fırsat vermiş , kurbanlar kesilmiştir. Memleket imizde yalnız bugün de

ğil, dün de başka türlü düşünenler o lmuştur ve bunlar ın sayısı hiçde az 

değildir. Hattâ biz bu kanaat cereyanını Osmanl ı Devlet inin kuruluş yıl

larına kadar takibedebiliriz. İbadet konusu üzerine köklü incelemeler 

yapmış olan Zihni Efendi ezan'ı ibadete davet şekl inde izah etmektedir . 

Başka dinler, gene Z ihn i ye göre bu daveti ateş yakmak la çan ça lmakla 

yaparlar . Başka dinlere benzememek kaygısının ezan ihtiyacını doğurdu

ğunu gene Zihni 'den anlıyoruz. Bu izah tarzında büyük bir hakikat payı 

vardır. 

Ezanın arapça okunmasın ı isteyenlere karşı bir diyeceğimiz o lmadığ ı 

gibi, Türkçe okunmasın ı doğru bulanlara karşı da hiç bir diyeceğimiz 

yoktur . V icdan hürriyeti devr inde bu gibi kanaat lere saygı göstermek her 
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vatandaş ın borcudur. Ezanın arapça okunmas ında direnenler in, yüzyı l 

lardan beri ileriye sürdükleri fikirleri din kitaplarından öğrenmiş bulu

nuyoruz . Onun için, burada, tafsilâta girişmeyi lüzumlu görmüyoruz . 

Yalnız ezanın Türkçe okunmasın ı değil, aynı zamanda bütün ibadet in de 

Türk di l inde yapı lmasını isteyenlerin hangi f ikirlerden i lham aldıklarını 

incelemek, gerçekten, faydalıdır. Onlara göre Tanrı; insan dillerini yara

tırken farklar, imtiyazlar koymamışt ır . Diller yarat ı ldıktan sonradır ki, 

yalvaçlar ın davetleri başlamıştır. Anlaş ı lmayan bir davet in elbette hük

m ü yoktur . Demek oluyor ki davetin ilk şartı, anlaşı lmak't ır . Bu da yal

nız ana di l inde m ü m k ü n olabilir. Biz sevinince en yürekten şükranlar ı 

mızı ana di l imizde Tanr ım ı za sunarız. Sıkıntılarla çevri ldiğimiz zaman

larda da gene ana dilimizle yalvarırız. Bu bak ımdan bütün ibadet ler imiz 

ana dil imizle olmalıdır. Çünkü, biz Tanrıyı her şeyi bilir, her şeyi duyar , 

kendimize kan damar ımızdan yakın bir yüksek varl ık olarak düşünürüz . 

Öte taraftan da başka bir dilde ibadet etmekle bu esmayı hüsna 'ya, yük

sek Tanrı vasıf larına karşı hareket etmiş oluruz, bu konunun kültür ta

r ih imizde çok uzun münakaşalar ı vardır. 

İbadet dâvasını Türkçülük bakımından düşünenler imiz de az değil

dir. Biz okuyucular ımıza bir fikir vermek maksadiy le büyük Türkçü Ziya 

Gökalp ' ın dikkate değer bir manzumes inden bir parça alacağız; 

Bir ülke ki camiinde 

Türkçe ezanlar okunur, 

Köylü anlar mânasını 

namazdak i duanın, 

Bir ülke ki mektebinde 

Türkçe Kur 'an okunur, 

Küçük, büyük herkes bilir 

buyruğunu Hûda'nın 

Ey, Türk oğlu, işte senin 

orasıdır vatanın. 

Bu manzumeden anlaşıldığına göre Ziya Gökalp, bir ülkenin vatan 

olabi lmesini , dinin de mil l i leşmesiyle mümkün görüyor. Bu görüş tarzı

nın sorumluluğu elbette sahibine düşer. Fakat burada söy lenmesi gere

ken bir şey varsa o da, kurulduğu günden beri, geniş ö lçüde münakaşa

lara yol açmış olan din konusunun nesiller boyunca gene münakaşa edi

leceğidir. Hattâ milliyetçilik fikrinin kuvvet lenmesiyle Türkçe ibadet fik-
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rinin, günün birinde, zafer kazanması hiç de imkânsız sayı lamaz. Dünya 

tarihinde, bugünkü Avrupada bunun çeşit çeşit örnekleri vardır . 

Son yı l larda şöyle böyle aktüel bir renk a lmaya başlayan din konula

rının münakaşalar ı , objektif yapı lmak şartiyle, her halde faydalıdır. Hal

buki bizde münakaşa, umumiyet le , normal ö lçüsünü çabuk kaybeder ve 

soysuzlaşır. Hattâ münakaşadan bir fayda payı koparmak isteyenlere sık 

sık rast lamak da mümkündür . Son günlerin İstanbul 'unda müs lüman 

vatandaşlar ı pususuna düşürmek için binbir dil döken ayak satıcıları ço

ğaldıkça çoğalmaktadır . Yalnız keselerini düşünen bu menfaat avcıları 

iskelelerde, vapurlarda, halkın biriktiği yerlerde hiç bir din k u r u m u n u n 

kontro lünden geçmemiş el büyüklüğünde dualar, vaızlar, ilh, sa tmakta 

ve halkı, din bakımından, sözümona aydınlatmaya çal ışmaktadır lar . Bu 

fırsat hatiplerinin uluorta giriştikleri vaızlar, tahrikatla, başka va tandaş

ların din duygularını incitecek cümlelerle, sözlerle doludur. Din eğer kut

sal bir inanış sistemiyse, aynı dinden olanların, bunu, bir t icaret ve po

litika vasıtası olarak kul lanmaları doğru değlidir. İdare teşki lât ımız, bu 

mezar soyguncular ını andıran ölçüsüz insanların faaliyetini önlemel idir . 

Kara-kuvvet bu gibi unsurlar ın yarattığı zehirli havada filizlenir. Bu iler

l eme düşmanı kuvvetin, her hayat hamlesini doğar doğmaz boğan ve va

tan tan ımayan kara-taassubun kökünden sökülmesi , Türk cemiyet i için 

bir kültür ve medeniyet zaruretidir. Çünkü, din adına hareket eder gibi 

görünen kara-kuvvet le, hürriyet adına hareket eder gibi görünen komü

nistlik aras ında en ufak bir fark yoktur. Biz, dinine yürekten bağlı olan

ların da bu şerefli mücade leye katı lmalarını çok dileriz. 

Kara-kuvvet , ne zaman, Türk cemiyet ine, Türk Devr imine karşı ken

dinde ye l tenmek cesareti bulmuşsa, kızı l-kudret de tam o zaman hareke

te geçmek lüzumuna inanmıştır. Bu iki kardeş kuvvet, çeşit çeşit postla

ra bürünerek çağdaş hayatın her bölgesinde elele yürümeye çal ışmakta

dırlar. 19 Haziran 1950 tarihli YENİ İSTANBUL 'da yurdumuzdak i ufak 

tefek belirtileri fırsat bilerek aydınlarımızın arasına soku lmaya ye l tenen 

komünist l iğ in yeni marifetlerini okumuşsunuzdur . Biz bu ye l tenme faali

yet inin bir vesikasını da neşretmiş bulunuyoruz. Bir çok Türk aydınları

nın adresler ine Paristen gönderi len mektuplar, ilk bakışta, dünya barışı

na yard ım etmek fikriyle yazılmıştır. Bu güzel ve hayat müjdeleyen yaf-

talı ş işede çok korkunç bir zehir vardır. Bizim ne kadar barışçı bir mil let 

o lduğumuzu bi lmeyen kalmamışt ır . Halifelerin ve sultanların uyuşturdu

ğu, bitkin bir hale getirdiği Türkiye 'yi d inamik varl ığ ına kavuşturmak 

için barışa, uzun barış yı l larına ihtiyacımız vardır. Her Türk vatandaş ı 
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bar ıştan bahsedenlere karşı gönülden bir sevgi duyar. Fakat bar ış , tam 

bir barış o lmak şartıyle. Dikkat ediyor musunuz? Barıştan bahsederken , 

si lâhının arpacığını göğsümüze çeviren komünist l ik le , ruhumuza görü

nürde barış yolları göstererek (?) bizim kanımızı emmeye hasret çeken 

kara-kuvvet arasında ne büyük bir anlayış birliği, ne derin bir av taktiği 

vardır . İki yıkıcı kuvvet at-kulağı yanyana yürümektedir . Her ikisinin de 

amac ı genç beyinler ve gönüllerdir, iman hasretiyle, yurda faydalı o lmak 

hasret iyle yanan gönüllerdir. Niçin saklayal ım ve niçin lüzumsuz bir 

iy imserl iğe kapı lal ım? Yurdumuzda hem komünist l ik vardır, hem de ka

ra-kuvvet . Azmış , çokmuş, bunun derecesini tâyin e tmek bize düşmez . 

Uzaktan uzağa gördüğümüz dumanlar, biz im için, henüz gö rünmeyen 

ateşlerin belirtileridir. Her ateş, büyük yangınlar yaratamaz, ama, uygun 

bir çevre ve yel bulursa, sırasında, ehemmiyets iz bir kıvı lcım bile söndü

rülmesi güç bir yangının kahramanı olabilir. Sosyal tedbirlerin en iyisi; 

ne ateşe, ne de kıvı lcıma uygun çevreler vermekle a l ınmış olur. Kara-

kuvvet k ıyamet gününün yaklaşt ığ ından, kızıl kuvvet ise, k ıyamete taş 

ç ıkartan üçüncü bir dünya harbinin pat lamak üzere o lduğundan bahse

diyor ve insanlık mahvolacaktır , ey aydınlar, diyor, geliniz bu felâketi ön

leyel im.. . Bu ses, Dünya Barış Taraftarları Komitesi Başkanı F. Jol iot-

Curie 'n in sesidir. Bu adam kim biliyor musunuz? Eli bayrakl ı bir komü

nist... Soylu fikirlerle soysuz maksatlar güdülen tehlikeli bir çağda yaşı

yoruz . Kül türümüze yabancı , her propagandada örümcek gibi av ına ipek 

yol lar seren bir ikiyüzlülük var. Çok ihtiyatlı olmalıyız. Fakat başl ıca iki 

korkunç belirti karşısındayız. Bu iki belirtinin tek bir neticesi vardır : Bi

z im mil let olarak yıkıl ışımız. Onun için yalnız biz im ihtiyatlı o lmamız yet

mez . Bütün sosyal sorumluluğu yüklenen hükümet in de bu belirti leri 

gözden uzak tutmaması lâzımdır. Biz ancak millî bir elbirl iğiyle bü tün 

güçlükler imiz i , tehlikelerimizi yenebil iriz. 

M. N E R M İ 

BAKIŞLAR 
LÂİKLİĞİMİZ (*) 

Avrupal ı o lmayı kendine göre anlayan bir ünlü yazar ımız , 1938 den 

beri irt icaa tâvizler vere vere gerilediğimiz iddiasındadır. Ben böyle gör

müyorum. Avrupa 'da din âyinleri, kilise vaazları radyolardan da dinlenir. 

(*) Ulus Gazetesi: 28 Haziran 1950 - 10416 
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Avrupa 'da veli lerin ve azizlerin türbeleri u m u m u n ziyaret ine açıktır. Av

rupa 'da Newtondan beri birçok şöhretli tabiat âlimleri A l laha hergün bi

raz daha yaklaşmaktadır lar . Avrupa 'da üfürükçülük, bakıcı l ık, falcılık 

bile yasak değildir. Amer ika 'da daha çok böyle. 

Fakat b iz im lâikliğimiz, ilk merhalesinde, bu yasaklara muhtaçt ı . 

Fransa İhtilâlinin hırçınlıkları ve hoyratlıkları yan ında b iz imkinin itidali

ne yobaz bile hayran olmalıdır. İkinci merhaleyi geçerken, bu yasaklar

dan bazı ları gevşemeğe yüz tutmuşsa, bundan inkı lâpçı larımızın tasalan

malar ı için de sebep yoktur. Avrupa kafası, herşeyden evvel, sağ veya sol 

taasubu ayıplar. 

Ben samimi müs lümanım. Yazı hayatına girdiğim otuz üç yıl iç inde 

aksine delil olabilecek tek kel ime söylemedim ve yazmad ım. Ben im inan

cımın gözleri açıktır, metafizik anlayışıma dayanır. Teoloji di l imizle söy

leyeyim : Taklidi değil, tahkikidir. Arapça ezana hayranım; fakat ezanın 

arapça o lmasının şart o lduğuna kaani deği l im. Arab 'a mı tapacağız, Alla-

ha 'mı? İhtiyarl ığında müs lüman olan bir İngiliz, K u r a n ı İngil izce okursa 

dinden, imandan mı çıkar? Bilâli Habeşî 'nin sesi, Medine halkını evlerin

den dışarı uğratıp ağlatacak kadar güzel o lmasaydı , Peygamber imiz na

maza davet için başka vasıtalar düşünürdü. Bugün İndonezya 'da ezan 

yer ine trampet çalındığını, Hicaz 'da otel odalarının kapı lar ına sopalar la 

vuran arapların "sâlat, sâlat!" diye bağırdıklarını Hürriyet gazetesinin rö

portaj ında okumuşsunuzdur . İslâm akıl dinidir ve hiçbir kolayl ığa engel 

o lmaz. 

Ezanı Arapça okutmak da lâiklik değildir. Çünkü irticaa yaranmak

tır. Burada F. R. Atay' la beraber im. 

Peyami SAFA 

MİLLETE MAL OLMAMIŞ İNKILÂPLAR (*) 

Demokrat Parti Hükümet in in memleket i tehdit eden aşırı sol ve aşırı 

sağ cereyanlardan komünizm aleyhindeki fikir ve teminatı açık ve tatmin 

edici bir mahiyet taşıdığını memnuniyet le müşahade ediyorsak da daha 

büyük bir tehlike olan aşırı sağ tahriklere yani irtica ve taassup belâları

na karşı da hükümette aynı az im ve metanet i göremediğ imiz i söy lemek 

ıstırabını duyuyoruz. 

(*) Ulus Gazetesi: 1 Temmuz 1950-10419 
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Başbakan Adnan Menderes "millete mal o lmuş" inkı lâplarımızı mah
fuz tutacaklarını temin ederken "millete mal o lmuş" kaydı yer ine "bütün 
inkı lâplar ımız ı " demiş olsaydı ne kadar iyi edecekti . Çünkü sözleri oku
nurken, derhal, zihinlerde bir tereddüt ve endişe uyanıyor. Görüyoruz ki 
yeni ve hür Türkiye 'yi vücuda getiren Atatürk İnkılâbı demokra t hükü
meti parçalıyor. Evelâ, hakikatte bir kül olan bu inkılâbı bir ke l ime oyu
nu ile " inkı lâplar" şekline sokuyor. Bir kere bu adımı att ıktan sonra, " İn
kı lâplar" arasında bir fark tesis ediyor : Millete mal o lmuş inkı lâplar ve 
mil lete mal o lmamış inkılâplar! Başbakanın Millet Mecl is inde açıkladığı 
niyete ve karara göre bir kısım inkılâplarımız "millete mal o lmamış " iddi
asıyla bir kenara atılacak, üzer inden bir çizgi geçiri lecek, bir kıs ımları ise 
mil lete mal o lmuş telakki o lunarak mahfuz tutulacaktır. 

Şu halde, pek tabiî bir surette, acaba millete mal o lmayanlar hangi 

inkılâplardır, sualine cevap aramak mevki inde kal ıyoruz. Bunun da tek 

bir cevabı olabilir : Demokrat Parti şeflerinin keyiflerine uygun gel iyorsa 

onlar mil lete mal olmuşlardır, hangileri kendilerini zor mevk ide bırakı

yorsa, yahut sinirlerine dokunuyorsa onlar millete mal o lmamışlardır ! 

Her şeyden evvel, bir prensip meselesi; Bütün memleket te yüzde on 
beş nisbet inde bir çoklukla hükümet mevki ine gelen Demokrat Part ide 
Atatürk inkılâbını parçalayarak bazı " inkılâpları" sıfıra indirmek hakkı 
var mıdır? Çünkü bu iş yeni bir kanun koymak, yahut mevcut bir ka
nunda bir değişiklik yapmak gibi her millet mecl is inin esaslı vazi felerin
den birini teşkil eden faaliyetlere benzemez. Bu, bir Anayasa tâdil ine mü
savidir. Atatürk inkılâbı bütün teferruatı ile Anayasamıza do ldurulma
mıştır. Fakat Atatürk inkılâbı Türk milleti için öyle bir Anayasad ı r ki ru
huna yazılmıştır. Onu değişt irmeye kalkmak bizi bugün yaşatan, yükse l 
ten ve milletler cemaatı içinde muhterem bir mevkie get iren Atatürk "İn-
k ı lâb" ını tahrip etmektir. Bu yol üzerinde açık, kapalı , doğrudan doğru
ya yahut dolambaçl ı hiç bir hareket ve teşebbüs için hiç bir Türk Parti
s inde bir hak tasavvur edi lemez. 

" İnkı lâplar" kel imesinin başına "millete mal o lmuş " kaydının getiril

mesini bir üslûp hatası gibi karşı lamayarak mâna ve delâleti takdir edi

lerek kul lanı lmış adetmeğe ve işi bir facia şekline dökmeğe belki hakkı

mız olmayabil irdi , eğer Demokrat Partinin seçimler esnas ındaki propa

ganda faaliyetlerinde ve Başbakanın programında Türk inkılâbını parça

lamak ve memleket için tehlikeli ve dağdağal ı bir iç ihtilâfı a çmak ihti

mal ler inin mevcut o lduğuna dair başka müessi f işaretler bu lunmasayd ı ! 

A d n a n Menderes , "Anayasada istikrarlı bir devlet nizamını teminat al

t ında bulunduracak esaslı tâdilleri hazırlayıp" Millet Mecl is ine arzetme-
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ğe karar vermiş olduklarını yukarıki sözlerinin hemen arkasından ilân et

miştir. Onun için, bu esaslı tâdillerin millete mal o lmamış inkılâpları bir 

tarafa atmak gayesine hizmet edecek hükümlerden ibaret olacağı pek aşi

kâr surette göze çarpıyor. Bu azim ve kararın "Demokrat ik inkı lâbımızın 

bugüne kadar elde edilmiş neticelerini mahfuz" tutulmak suretiyle tatbik 

edileceği hakkındaki teminat ise asıl maksadı süslemek için kullanı lmış 

bir üslûp salçasından ibaret olduğu aşikârdır. Çünkü "Demokrat ik inkı-

lâbızımın bugüne kadar elde edilmiş neticeleri" hakikaten mahfuz tutula

cak idiyse "millete mal o lmamış" inkılâplardan bahsedi lmesi hangi akıl ve 

mantık ile telif olunabilir? demek ki bugüne kadar elde edi lmiş neticeler 

mahfuz tutulmayacaktır. Onlar arasında bir ayıklanma yapı lacaktır ve 

bazıları, hangi maksada mebni olursa olsun, ortadan kaldırılacaktır. 

Nafile yere incelemelerle bu neticeye va rmağa hacet bile yok : İşte 

arapça ezan meselesi ! Demokrat Parti Hükümet i Atatürk 'ün okutturdu

ğu Türkçe ezanı, şüphesiz o millete mal o lmamış " inkı lâplardan sayarak, 

kald ırmadı mı? Bunu gördükten sonra demokrat ik inkı lâbımızın bugüne 

kadar elde edi lmiş neticelerinin mahfuz tutulacağı hakkındaki sözlerin 

sırf zevahir i kurtarmak için hissi iptal edici bir madde gibi kul lanı ldığın

da şüphe kalır mı? Arapça ezan Atatürk zamanında değil Refik Say-

dam' ın başkanlığı zamanında konmuş bir kanun ile, menedilmiştir denildi. 

Bunu söyleyenler neyi ispat etmiş oldular? Arapça ezanı Atatürk te

sis e tmiş değil midir? Halk Partisinin Refik Saydam hükümet i bir kanun 

ile bu hareket i takviye etmişse Atatürk inkı lâbına sadakat gös termekten 

ve onu mahfuz tutmak için uyanık bu lunduğunu anlatmaktan başka bir 

şey yapmamışt ı r . Hücumun Refik Saydam Kabinesine değil Atatürk İnkı

lâbına tevcih edildiğini anlayacak kadar bu millette idrâk ve mantık vardır. 

Hüseyin Cahit Y A L Ç I N 
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2 - BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN 
14 Mayıs seçimleri, Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra büyük Türk in

kılâbım tamamlayan son aşamadır. 

Tek partili yönetimden çok partili demokratik yönetime geçmeyi 
başaran, serbest seçimlerle iktidarın kansız kavgasız el değiştirmesini 
sağlayan, Türk halkının demokrasi kültürüne sahip olduğunu ve çağ
daş olgunluğa ulaştığını kanıtlayan bu seçimler sonunda millî irade ka
rarıyla 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 büincine ulaştı. 

Ulusal yaşamda köklü değişiklik meydana getiren, kişilerin dünya 
görüşünü ve kıymet hükümlerini etkileyen 14 Mayıs seçimlerinde; 

"Devri sabık yaratmayacağız" sözü ile yönetimi devralan yeni ikti
dar, geçmişle uğraşma yerine geleceğe yönelmeyi yeğledi. Yeni ikti
dar, yönetimi devraldığının ikinci ayında tek parti döneminin eylem ve 
işlemlerinden dolayı soruşturma ve kovuşturma kapılarını kapadı. 

Böylece akılcı ve örnek bir davranış ürünü olan Af Kanunu, çok par
tili yönetimi kurumlaştırmada ilk adım oldu. 

15 Mayıs 1950 tarihinden önce işlenen suçların affını öngören tasa
rı, 3 Temmuz 1950'de Meclise gönderildi. Tasarının gerekçe ve görüş
melerinde millî iradenin anatomisi anlatılmakta ve analizleri yapılarak, 
özgür yönetimin erdemi vurgulanmaktadır. Ayrıca, bu belgelerde, 
muhalefetle iktidarın çok partili yönetimin kurulmasındaki beraberliği 
ve kararlı tutumları açığa vurulmaktadır. 

Af Kanununun görüşülmesi sırasında çeşitli ülke sorunları tartışıl
mış, öncelikle çok partili demokratik yönetimin nitelikleri açıklanarak, 
Yüce Meclisin saygınlığı söyleme getirilmiştir. 

Siyasî ve sosyal büyük değişmeler sonunda getirilen genel af yasa
larından hiç biri, 14 Mayıs seçimleri somasında getirilen, bu Af Yasası 
kadar anlamlı ve rasyonel olamamıştır. 

Af Yasasının gerekçesi, komisyon raporu ve tümü üzerindeki gö
rüşmeler kaynaktan aynen alınmış; maddelerin görüşmeleri yer darlı
ğı nedeniyle alınamamıştır. (*) 

[*) Bu görüşmeler için Tutanak Dergisi: I. Cilt, 619 - 721. sayfalara bakınız. 
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(1) Tutanak Dergisi: C.l, B.22, S. Sayısı 42 
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T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 3. VII. 1950 
Sayı : 71 - 1592 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Adalet Bakanl ığ ınca hazır lanan ve Bakanlar Kuru lunun 30. V I . 1950 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştır ı lan bazı suç 
ve cezalar ın Affı hakkındaki kanun tasarısının gerekçesiyle birl ikte ilişik 
olarak sunulduğunu saygı larımla arzederim. 

Başbakan 

A. Menderes 

BÂZI SUÇ V E CEZALARIN AFFI HAKKINDAKİ K A N U N TASARIS I 
GEREKÇESİ (1) 

Milletler hayat ında derin tahavvüller husule getiren ve şahısların 
dünya görüşler ini ve kıymet hükümler ini köklü bir şekilde değişt iren hâ
diselerden sonra vatandaşların huzur ve sükûn içinde yaşayabi lmeler in i 
temin ey lemek ve kolaylaşt ırmak maksadiy le müracaat edi len içt imai 
tedbir lerden birini de af teşkil eder. Bu sebep dolayısıyle kısa müddet ler 
iç inde inkılâplar geçiren memleket lerde A f kanunlar ı ç ıkarmak ve bu su
retle eski devir ve gelenekleri hatırlatabilecek hâdiseleri bir daha mevzu-
ubahis ey lememek mûtat tatbikattandır. 

1945 yı l ından itibaren memleket imiz, tarihinde geçirdiği inkı lâpların 
en büyüğünü tahakkuk ett irmek yo luna girmiş, siyasî hayat ımız ı b irden 
fazla parti ler idareye başlamış, Devlet idaresinin, kanunlar ın, z ihniyet le
rin demokrat laşt ır ı lması mevzuunda kesif siyasi mücadele ler ve çal ışma
lar kaydo lunmuştur . Bütün bu gayretlerin, Türk milletinin tar ihinde ilk 
defa iradesini serbest bir şekilde kul lanması suretiyle hedef ine vardığ ını 
bir hakikat olarak kabul etmek icabeder. 

Gerek geçiri len bu son beş senenin ve gerekse daha evvelki harb yıl
ları hâdiseler inin memleket imiz içtimai hayatı bak ımından bir af tatbiki
ni lüzumlu kıldığı muhakkakt ır . Memleket imiz in umumi efkârı, kendisi
ni temsil eden çeşitli vasıtalariyle bu ihtiyacı aksett irmektedir . Yurdu
muzda mevcut sükûn ve huzurun takviyesi bak ımından bir içt imai ted
bir olarak etraflı bir Af Kanununun neşri ihtiyacının herkes taraf ından 
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hissedildiği şüphesizdir. Bu mülâhaza ve sebeplerle içt imai ihtiyaçları 
karşı layabi lecek bir A f Kanununun vücuda getiri lmesi, ele a l ınması ica-
beden meseleleri başta gelenlerinden sayılmıştır. 

Bunun la beraber, affın içtimai bir tedbir olarak telâkki edi lmesi , bu 
hususta bir kanun tasarısı vücuda getiril irken bugüne kadar nazara 
a l ınması mûtat o lmayan bâzı cihetlerin göz önünde bu lunduru lmas ın ı ve 
tehlikeli şahısların af vesilesiyle teşvik ve tahrik edi lmemeler ini sağ lamak 
maksadiy le gerekli tedbirlerin al ınmasını iktiza ettirmiştir. Bu âmil ler in 
tesiri a l t ında : 

1. 15. V. 1950 tarihinden önce işlenen suçlar hakkında takibat yapı l 
mamas ı ve hükmedi len cezaların infaz edi lmemesi esası kabul ed i lmekle 
beraber, memleket in hâkimiyet ve toprak bütünlüğüne tecavüz ve su
ikastı ifade eden fiil ve hareketler, Devlet para ve mal lar ına tecavüz şek
l inde görülen z immet, ihtilas, rüşvet gibi cürümler ve fertlere karşı ika 
o lunan yağma, yol kesme, adam kaldırmak suçları affın şümulü dış ında 
bırakılmıştır . 

2. Y ine yukar ıda arzolunan düşünce gereğince, adalet in müdahales i 
nin mağdur taraf veya ailesince bir tatmin duygusu husule get irmesi ve 
memleke t ahlâk ve nizamını koruma bakımından ırza tecavüz ve tasad-
di, kız, kadın ve erkek kaçırmak, adam öldürmek cürümler i ve sureti 
umumiyede ö lüm cezasını müstelz im bulunan suçlar aftan ist isna edil
mişlerdir. Bu fiillerin affa tâbi tutulmaları, fertler aras ında int ikam duy
guları husule getirebilir ve eski kinleri büsbütün alevlendirebil ir . 

3. Asker î Ceza Kanununun gerek tasrih ve gerek Türk Ceza Kanunu
na atıf suretiyle cezalandırdığı yukar ıda arzolunan mahiyetteki fiil ve ha
reketler in de affa dâhil o lmamalar ı tabiî telâkki edilmiştir. 

4. Korunması gereken iffet ve ahlâk nizamı üzer inde ifsat edici bir 
tehl ike arzeden fuhşiyata tahrik suçlarının ta zammun eylediği hususiyet 
bu suçlar faillerinin de aftan istifade edememeler ini zaruri kılmıştır. 

5. Tekerrür hükümler in in tatbikini gerektiren ayni c insten suçlar fa
il lerinin aftan istisna edilmeleri ve bu suretle ekseriyeti it ibariyle ıslâhı 
pek güç itiyadi suçlar durumunda bulunan suç faillerinin mahkûmiye t 
lerine dokunulmamas ı memleket imizde af müesseses in in tatbikatı yö 
nünden ileri bir ad ım telâkki edilmelidir. Böylece, takdim o lunan tasarı 
ile ceza evlerinin kapılarını birtakım şerirlere ve umumi int izam ve asayiş 
için tehlike arzeden şahıslara açmak gayesinin güdülmediğ i , bi lâkis ısla
hı hâl ey lemek isteyen suçlulara -tasarının üçüncü maddes inde açıklan
dığı veçhile- yeni bir imkân veri lmek istenildiği tebarüz ettiri lmektedir. 

6. Gerçekten tasarının üçüncü maddesi ceza ilmi bak ımından atlar
da modern telâkkinin takip etmesi lâzımgelen bir esası, tatbikat sahası-
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na koymuş bulunmaktadır . Suçları affa tâbi tutu lmuş olan hükümlüler 
âdeta yeni bir tecrübe devresine konulmakta ve haklar ında tecelli eden 
bu atıfet tedbirini kazanmaya sevkolunmakta ve ilerde gösterecekler i iyi 
hal ile buna hak kazanmalar ı gerekmektedir . Tatbiki ve usul i güçlük ve 
imkânsız l ık lar sebebiyle aynı esasın, fiilleri affa tâbi tutu lmuş o lup da bir 
hükme iktiran ey lememiş bulunan suçlar failleri hakkında tatbiki m ü m 
kün sayı lamamıştır . 

Tasar ın ın üçüncü maddes inde ifadesini bulan bu esasın hakiki mâ
nada bir içt imai tedbir ve modern ceza hukuku telakkisinin terviç eyledi
ği bir içt imai müdafaa tedbiri o lduğunda şüphe edi lemez. 

Tasar ının ikinci maddes inde gösteri len ve affın şümulü dış ında bıra
kı lmış olan suçların failleri de tamamiyle bundan mahrum edi lmiş değil
lerdir. Bunlar için de yapıcı bir atıfet o lmak üzere cezalarının muayyen 
nispet lerde indiri lmesi muvaf ık görülmüş ve ancak haklar ında Türk Ce
za Kanununun 85 inci maddes in in tatbiki gerekmiş olan mükerr ir ler is
t isna edilmiştir. 

Tasar ının birinci maddes inde izah edildiği gibi af, tamdır ve şümul lü
dür. Bütün fer'i ve mütemmim cezalara olduğu gibi tedbirlere de sâridir. 
Birinci maddede (Af edilmiştir) tâbirinin kul lanı lmaması sebebi üçüncü 
madde ile tenazuru temin içindir. Ceza mahkûmiyet ler in in intaç eylediği 
bütün ehliyetsizlikler ortadan kalkmaktadır . Ancak yukardan beri arz ve 
izahına çalışı lan kanunun esas ruhu yedinci madden in şevkini zaruri 
kılmıştır. Bu maddenin son fıkrasındaki kayıttan istifade edecek şahısla
rın adedi birkaçı geçmemektedir . 

Affın Başlangıcı 

Tasar ının birinci maddes i gereğince affa mebde olacak tarihin tespi

tinin büyük ehemmiyet i aşikârdır. Bu hususta hat ıra muhte l i f tarihler 

gelebilir : 

1. Memleket imizde çok partili hayatın başladığı 1946 yılı; 

2. Cumhur iye t in 25 inci yıl dönümü olan 29 Ekim 1948 tarihi; 

3. Milletvekil leri Seçimi Kanununun İlim Heyet ince haz ı r lanmasına 

başlandığ ı veya tetkikatın bitirildiği tarih veyahut bu kanunun mer iyete 

girdiği 2 1 . II. 1950 tarihi : 

4. Son seçimlerin bittiği 15 Mayıs 1950 tarihi. 

Bu tarihler hakkındaki mülâhazalar ımız ı şu suretle ifade edebil iriz : 

1950 yı l ında, yukardan beri arzedilen muc ip sebeplerle yapı lacak bir 

affı dört sene evvel ine a lmanın tatmin eder mahiyette o lmayacağ ı açıktır. 

Hattâ denebil ir ki, mebdein bu suretle tespiti A f Kanununun esas mak-
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şadını ve ruhunu ortadan kaldırabilir. 1950 yıl ında, geçen yı l ların, siya

set hayat ına mütaal l ik mücadele ler inden sonra içtimai hayata bir sükûn 

get i rmek için neşrolunacak kanun, geçen dört yılı b i lhassa ist ihdaf eyle

mek lâz ım gelir. Mebde 1946 yılı olarak al ınacak olursa aftan istifade 

edecek şahıslar sayısı belki 200 ü geçmeyecek buna mukabi l memleke t 

idaresinde demokras in in teessüsü için siyaset mücadeles i yaparken ba-

zan ileri giderek mer'i ve belkide bundan sonra hükümler i değişecek olan 

kanunlar ı ihlâl eylemiş bulunan şahıslar, mese lâ bütün matbuat suçla

rının failleri, aftan müstefit olmayacaklardır. 

Bu mülâhazalar dolayısıyle, hakiki bir af yap ı lmak istenildiği takdir

de idare z ihniyet ve ahlâkının demokrasi ist ikametinde tam bir inkişaf 

gösterdiği ve vatandaşlar ın Millî iradeyi vücuda getiren oylarını serbest

çe kul landıklar ı ve bu suretle siyasi ve içtimai hayat ımızda hakiki bir in

kı lâbın tahakkuk eylediği 15 Mayıs 1950 gününün affa mebde sayı lması 

uygun görülmüştür. 

Adalet Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 

Adalet Komisyonu 11. VII. 1950 

Esas No. 1/30 

Karar No. 8 

Yüksek Başkanl ığa 

Adale t Bakanl ığ ınca hazır lanan ve Bakanlar Kuru lunun 30. VI . 1950 
tarihli toplantıs ında Yüksek Meclise sunulması kararlaşt ır ı lan bâzı suç 
ve cezalar ın affı hakkındaki kanun tasarısı Adalet Bakanı ve bakanl ık 
temsilci leri ile Millî Savunma Bakanlığı temsilcisi hazır o lduğu halde in
celendi. 

Milletler hayat ında derin tahavvüller husule get iren ve şahıslar ın 
dünya görüşlerini ve k ıymet hükümler ini köklü bir şeki lde değişt iren hâ
dise lerden sonra vatandaşlar ın huzur ve sükûn içinde yaşayabi lmeler in i 
temin ey lemek ve kolaylaşt ırmak maksadiy le müracaat edi len içt imai 
tedbir lerden birini de af teşkil eder. Bu sebep dolayısiyle kısa müddet le r 
iç inde inkilâplar geçiren memleket lerde af kanunlar ı ç ıkarmak ve bu su
retle eski devir ve gelenekleri hatırlatabilecek hâdiseleri bir daha mevzu-
ubahis ey lememek mûtad tatbikattandır. 

1945 yı l ından it ibaren memleket imiz, tarihinde geçirdiği inkı lâpların 

en büyüğünü tahakkuk ettirmek yo luna girmiş siyasi hayat ımız ı b i rden 

fazla parti ler idareye başlamış, Devlet idaresinin, kanunlar ın , z ihniyet le

rin demokrat laşt ır ı lması mevzuunda kesif siyasi mücadele ler ve çal ışma-
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lar kaydolunmuştur . Bütün bu gayretlerin, Türk Milletinin tar ihinde ilk 

defa iradesini serbest bir şekilde kul lanması suretiyle hedef ine vardığını 

bir hakikat olarak kabul etmek icabeder. 

Gerek geçiri len bu son beş senenin ve gerekse daha evvelki harb yıl

ları hâdiseler inin memleket imiz içtimai hayatı bak ımından bir af tatbiki

ni lüzumlu kıldığı muhakkakt ı r . Memleket imiz umumi efkârı kendis ini 

temsil eden çeşitli vasıtaları ile bu ihtiyacı aksett irmektedir . Yu rdumuz 

da mevcut sükûn ve huzurun takviyesi bak ımından bir içt imai tedbir ola

rak etraflı bir af kanununun neşri ihtiyacının herkes taraf ından hissedil

diği şüphesizdir . Bu mülâhaza ve sebeplerle içtimai ihtiyaçları karşı laya

bi lecek bir af kanununun vücuda getirilmesi, ele al ınması icabeden me

selelerin başta gelenlerinden sayılmıştır. 

Bunun la beraber, affın içtimai bir tedbir olarak telâkki edi lmesi , bu 

hususta bir kanun tasarısı vücuda getiri l irken bugüne kadar nazara 

a l ınması mûtat o lmayan bâzı cihetlerin gözönünde bulundurulmas ın ı ve 

tehlikeli şahısların af vesilesiyle teşvik ve tahrik edi lmemeler ini sağ lamak 

maksadiy le gerekli tedbirlerin al ınmasını iktiza ettirmiştir. Bu âmil ler in 

tesiri a l t ında : 

1. 15. V. 1950 tarihinden önce işlenen suçlar hakkında takibat yapıl
mamas ı ve hükmedi len cezaların infaz edi lmemesi esası kabul edi lmekle 
beraber, memleket in hâkimiyet ve toprak bütünlüğüne tecavüz ve su
ikastı ifade eden fiil ve hareketler, Devlet para ve mal lar ına tecavüz şek
l inde görülen z immet, ihtilas, rüşvet gibi cürümler in beş yüz l i radan faz
la meb lâğa ait kısımları ve fertlere karşı ika o lunan yağma, yol kesme, 
adam kald ırmak suçları affın şümulü dışında bırakılmıştır. 

2. Y ine yukar ıda arzolunan düşünce gereğince, adalet in müdahales i 

nin mağdur taraf veya ailesince bir tatmin duygusu husule get irmesi ve 

memleke t ahlâk ve nizamını koruma bak ımından ırza tecavüz ve tasad-

di, kız, kadın ve erkek kaçırmak, adam ö ldürmek cürümler i ve sureti 

umumiyede ö lüm cezasını müste lz im bulunan suçlar aftan ist isna edil

mişlerdir. Bu fiillerin affa tâbi tutulmaları, fertler arasında int ikam duy

guları husule getirebilir ve eski kinleri büsbütün alevlendirebil ir. 

3. Asker î Ceza Kanununun gerek tasrih ve gerek Türk Ceza Kanunu

na atıf suretiyle cezalandırdığı yukarda arzo lunan mahiyetteki fiil ve ha

reketler in de affa dâhil o lmamalar ı tabiî telâkki edilmiştir. 

4. Korunmas ı gereken iffet ve ahlâk nizamı üzer inde ifsat edici bir 

tehl ike arzeden fuhşiyata tahrik suçlarının t a zammun eylediği hususiyet 

bu suçlar faillerinin de aftan istifade edememeler in i zaruri kılmıştır. 
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5. Gerçekten tasarının üçüncü maddesi ceza ilmi bak ımından atlar
da modern telâkkinin takip etmesi lâzımgelen bir esası, tatbikat sahası
na koymuş bulunmaktadır . Suçları affa tâbi tutu lmuş olan hükümlü le r 
âdeta yeni bir tecrübe devresine konulmakta ve haklar ında tecelli eden 
bu atıfet tedbirini kazanmaya sevkolunmakta ve i lerde gösterecekler i iyi 
hal ile buna hak kazanmalar ı gerekmektedir . Tatbiki ve usuli güçlük ve 
imkânsız l ık lar sebebiyle aynı esasın, fiilleri affa tâbi tutu lmuş o lup da bir 
h ü k m e iktiran ey lememiş bulunan suçlar failleri hakkında tatbiki m ü m 
kün sayı lamamışt ır . 

Tasar ın ın üçüncü maddes inde ifadesini bulan bu esasın hakiki mâ
nada bir içt imai tedbir ve modern ceza hukuku telâkkisinin terviç eyledi
ği bir içt imai müdafaa tedbiri o lduğunda şüphe edi lemez. 

Tasar ının ikinci maddes inde gösterilen ve affın şümulü dış ında bıra
kı lmış olan suçların failleri de tamamiyle bundan mahrum edi lmiş değil
lerdir. Bunlar için de yapıcı bir atıfet o lmak üzere indiri lmesi muvaf ık gö
rü lmüştür . 

Tasar ının birinci maddes inde izah edildiği gibi af, tamdır ve şümul lü
dür. Bütün fer'î ve mütemmim cezalara olduğu gibi tedbirlere de sâridir. 
Birinci maddede (Af edilmiştir) tâbirinin kul lanı lmaması sebebi üçüncü 
madde ile tenazuru temin içindir. Ceza mahkûmiyet ler in in intaç eylediği 
bü tün ehliyetsizlikler ortadan kalkmaktadır . Ancak yukardan beri arz ve 
izahına çalışı lan kanunun esas ruhu yedinci madden in şevkini zaruri 
kılmıştır. Bu maddenin son fıkrasındaki kayıttan istifade edecek şahısla
rın adedi birkaçı geçmemektedir . 

Affın başlangıcı , tasarının birinci maddesi gereğince affa mebde ola
cak tarihin tespitinin büyük ehemmiyet i aşikârdır. Bu hususta hat ıra 
muhte l i f tarihler gelebilir : 

1. Memleket imizde çok partili hayatın başladığı 1946 yılı; 

2. Cumhur iyet in 25 inci yıl dönümü olan 29 Ek im 1948 tarihi; 

3. Milletvekil leri Seçimi Kanununun İlim Heyet ince haz ı r lanmasına 
başlandığ ı veya tetkikatın bitirildiği tarih veyahut bu kanunun meriyete 
girdiği 2 1 . II. 1950 tarihi; 

4. Son seçimlerin bittiği 15 Mayıs 1950 tarihi : 

Bu tarihler arasındaki mülâhazalarımızı şu suretle ifade edebil iriz. 

1950 yı l ında, yukardan beri arzedilen mucip sebeplerle yapı lacak bir 
affı dört sene evvel ine a lmanın tatmin eder mahiyette o lmayacağ ı açıktır. 
Hattâ denebi l ir ki, mebdenin bu suretle tespiti. A f Kanununun esas mak
sadını ve ruhunu ortadan kaldırabilir. 1950 yı l ında, geçen yı l ların, siya-
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set hayat ına mütaall ik mücadele ler inden sonra içtimai hayata bir sükûn 
get i rmek için neşrolunacak kanun, geçen dört yılı b i lhassa ist ihdaf eyle
mek lâzımgelir. Mebde 1946 yılı olarak al ınacak olursa aftan istifade ede
cek şahıslar sayısı belki 200 ü geçmeyecek buna mukabi l memleke t ida
res inde demokras in in teessüsü için siyaset mücadeles i yaparken bazan 
ileri g iderek mer' i ve belki de bundan sonra hükümler i değişecek olan ka
nunlar ı ihlâl eylemiş bulunan şahıslar, meselâ bütün matbuat suçlar ının 
failleri, aftan müstefit o lmayacaklardır . 

Bu mülâhazalar dolayısıyle, hakiki bir af yap ı lmak istenildiği takdir
de idare z ihniyet ve ahlâkının demokrasi ist ikametinde tam bir inkişaf 
gösterdiği ve vatandaşlar ın Millî iradeyi vücuda getiren oylarını serbest
çe kul landıklar ı ve bu suretle siyasi ve içtimai hayat ımızda hakiki bir in
kı lâbın tahakkuk eylediği 15 Mayıs 1950 gününün affa mebde sayı lması 
uygun görülmüştür. 

Hükümet in gerekçesi bu suretle muvafık görüldükten sonra madde 
lerin müzekeres ine geçilmiştir. 

Birinci madde Hükümet in teklifinde olduğu gibi aynen kabul edi lmiş
tir. Kanun ihtiva ettiği hükümler itibariyle umumi bir A f Kanunu oldu
ğundan , hükmolunan fer'i ve mütemmim cezalara da şâmil ise de komis
yonumuzca tatbikatta vukuu melhuz her türlü tereddütler in izalesi ba
k ımından birinci maddeye : (Bu madde hükümler i fer'î ve m ü t e m m i m ce
zalar ile ceza mahkûmiyet ler in in neticelerine de şâmildir ) şekl inde bir fık
ra ilâvesi uygun görülmüştür. Maddenin müzakeres i s ırasında üye lerden 
bâzı ları taraf ından 15 Mayıs 1950 tarihinde işlenen suçların da affın şü
mulü haric inde kaldığının tasarıya ilâvesi teklif edi lmiş ise de madden in 
metn inde bu sarahatin mevcut olması ve 15 Mayıs 1950 tarihinin, 14 
Mayıs 1950 tarihini 15 Mayıs 1950 tarihine bağlayan gece yarısı saat 24 
te nihayet bulmasının ahkâmı kanuniyemiz ikt izasından bu lunmas ı do
layısıyle maddede bu cihetin ayrıca tasrihine komisyon çoğunluğunca lü
zum görülmemişt ir . 

İkinci maddenin müzakeres i sırasında bir kısım komisyon üyeleri ta
raf ından (Türkiye Devletini harb tehlikesine mâruz kılacak şeki lde, Hü
kümet in tasvibi olmaksızın yabancı bir Devlet aleyhine asker toplayan 
veya diğer hasmane hareket lerde bulunan kimseleri muhte l i f cezalar la 
tecziye eden Türk Ceza Kanununun 128 inci maddes in in ayni fasıldaki 
diğer maddeler gibi aftan istisna edilmesi teklif edi lmiş ve teklif komisyon 
çoğun luğunca muvafık görüldüğünden sözü geçen 128 inci madde de (A) 
bend inde sayı lan istisnalar arasına alınmıştır. 

Bahsi geçen ikinci maddenin (Zimmet, ihtilas irtikâp ve rüşvet ) suç

larının aftan hariç bırakı lmasına mütedair bu lunan (B) işaretli bendin in 
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müzakeres i s ırasında komisyon üyelerinin çoğunluğu köy muhtar lar ı , 
tahsi ldarlar ve sair az maaşl ı memur ve müstahdemlerce saikai zaruret 
ile ve ihtiyacın tazyiki alt ında işlenen mahdut bir hakimiyet i fade eden 
z immet , ihtilas, irtikâp ve rüşvet cürümlerinin affın şümulü içine a l ınma
sı uygun görü ldüğünden bahsi geçen (B) bendine (Bu suçlarda vâki o lan 
zarar ve bigayrihak vait ve ita veya temin olunan para veya menfaat, mik
tarı 500 liradan az ise birinci madde hükmü uygulanır) fıkrası eklenmiştir. 

Bu madden in müzakeres i sırasında cereyan eden münakaşada üye
lerin bâzı ları kanunun (B) bendinde yazılı z immet, ihtilas, irt ikâp ve rüş
vet tâbirlerini, askerî memur ve müstahdemler taraf ından iş lenen ve As 
kerî Ceza Kanununda zikredilen cezai hükümler le tecziye edi len suçlara 
da şâmil o lduğuna dair maddede ilâveler yapı lmasını teklif etmişler ise 
de, sözü geçen tâbirlerin umumi mahiyette met inde yer a lmış o lmalar ı ve 
sivil ve asker bi lcümle Devlet memurlar ına şâmil olarak kul lanı lmış bu
lunmalar ı dolayısiyle maddede bu hususta ilâve yap ı lmas ına Komisyon 
çoğun luğunca lüzum görülmemiştir . 

Mütaak iben aynı maddenin (C) işaretli bendinin müzakeres ine geçi le
rek madde ler arasındaki yazıl ış tenazurunu temin için Hükümet tasarı
s ındaki (Türk Ceza Kanununun 8 inci faslında yazıl ı ) bu lunan ve zait gö
rülen ibare maddeden çıkarı lmış ve maddeye son şekil veri lmiştir . Bu 
madde konuşulduğu sırada Komisyon üyeler inden bir k ısmı (kız kaçır
ma ) cürümler ine mütedair bulunan Türk Ceza Kanununun 429 uncu 
maddes in in de affedilen cürümler arasına al ınmasını teklif e tmiş lerse de 
Komisyonca cereyan eden uzun tart ışmalardan sonra köyler imiz in asayi
şi ve aile me fhumu üzerinde ağır tesirler icra eden ve adedleri on bini 
aşan bu gibi fiillerin aftan istisna edilmeleri muvaf ık görü lmediğ inden 
Komisyon çoğunluğunca teklif reddedilmiştir. 

Aynı maddenin (Ç) işaretli bendindeki (9 uncu babın birinci fasl ının) 
ibaresi zait görü ldüğünden bu ibare de çıkarı ldıktan sonra sözü geçen 
bend in müzakeres ine geçi lmiş ve katil kastı ile o lmayan darp ve cerh ve
ya bir fiili müess i rden mütevel l i t ö ldürmelere mütedair bu lunan, mahi 
yet ve redaeti itibariyle diğer ö ldürme fiilleri ile mukayeses i imkânı bu
lunmayan mezkûr 452 nci maddeye mümas cürümler in de affın şümulü 
içine al ınmalar ı Komisyon çoğunluğunca uygun görülmüştür . 

Görüşme sırasında üyelerden bir kısmı tarafından müzakere konusu 
olan (Ç) bendinde yazıl ı ö ldürme fiilleri arasında Türk Ceza K a n u n u n u n 
463 üncü maddes ine temas eden cürümler in bu lunup bu lunmadığ ı hu
susunda tereddüt izhar ve bu maddenin de yaz ı lması teklif o lunmuş ise 
de madde hükümler inin şâmil ve mutlak olup bahsi geçen 463 üncü mad
deyi de içine almakta bulunması hasebiyle buna lüzum görülmemişt ir . 
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Adı geçen maddenin (D) işaretli bendinin tatbikatta vukuu melhuz her 
türlü tereddütlerin izalesi ve maddeler arasındaki yazıl ış tenazurunu te
min noktalar ından Ceza Kanununun ilgili maddeler inin numaralar ın ın 
tasrihi suretiyle değiştirilmesi muvafık görülmüştür. 

Aynı maddenin (E) işaretli bendinin görüşülmesi esnasında, istisnalar 
meyan ına al ınmış bulunan Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddes in in 

(A) fıkrasının affa tâbi tutulması teklif edilmiş ve ihtiva ettiği suçun hafif 
mahiyet arzetmesi bakımından bu bend maddeden çıkarı lmış ve madde 
(B) bendine hasren değiştirilmiştir. 

Maddenin (F) işaretli bendi Hükümet tasarısında olduğu gibi aynen 
kabul o lunmuştur. 

Maddenin (H) işaretli bendi kaldırılması teklifi Komisyon çoğunluğun
ca kabul edildiğinden bu bend de maddeden çıkarılmış ve bu suretle mü-
kerrirler de aftan istifade ettirilmiştir. 

3 üncü maddenin müzakeresi sırasında üyelerden bir k ısmının (ayni 
cinsten suçlar) kaydının maddeye ilâvesi hakkındaki teklifleri Komisyon 
çoğunluğunca muvafık görülmekle maddeye bu kayıt ilâve edilmiştir. 

Kanunun 4 üncü maddesinin görüşülmesi sırasında bir kısım Komis
yon üyeler ince kaçak gümrük ve orman eşyalarına mütedair bu lunan 2 
nci fıkranın tadili teklif edilmiş ve mezkûr teklif Komisyon çoğunluğunca 
kabule şayan görüldüğünden maddenin bu fıkrası tasarıda gösterildiği şe
kilde değiştirilmiştir. 

Tasarının 5 inci maddes inde gösterilen altıda bir nispetin üçte bire in
diri lmesi affın istihdaf ettiği gayeye, adalet ve hakkaniyet kaidelerine da
ha uygun görüldüğünden maddede bu suretle tadilât yapılmıştır. 

Tasarının 6 ncı maddesininde yazılı 6 aylık müddet yurtdış ında bulu
nan kimseler için 8 aya iblâğ edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasına (bu kararlara göre meslek
ten çıkarı lmış olanlar Muhamat Kanunu ile kazanı lmış haklara halel gel
memek üzere Avukatl ık Kanunu hükümleri dairesinde baroya kayıt olu
nabilirler hükmünün ilâve edilmesi tatbikatta vukuu melhuz tereddütle
rin izalesi bakımından muvafık görülmüştür. 

Kanunun istihdaf ettiği af umumi ve şâmil bir mahiyet arzetmektedir. Bu 
itibarla Komisyon çoğunluğunca, kanunu mahsuslarına göre yetkili merciler 
tarafından verilen para cezalarına da teşmil edilmesi lâzımgelir. Bu mülâha
zaları gözönünde tutan Komisyonumuz çoğunluğunca tasarıya buna müta-
allik bir fıkra eklenmesi tensip edilerek son fıkra, maddeye eklenmiştir. 

Yurdun muhtel i f yer ler inden gelen birçok di lekçe ve temenni ler de 
nazarı i t ibara alınarak tasarının müzakeresi bitirilmiştir. 
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Hazır lanan kanun tasarısı Kamutayın yüce tasvibine ivedilik ve yeğ

likle arzedi lmesi ricasiyle Yüksek Başkanl ığa sunulur. 

Adale t Komisyonu Başkanı yerine Sözcü 

Balıkesir Balıkesir 

M. Erkuyumcıı M. Erkuyumcu 

Kâtip 

Kütahya 
S. S. Nasuhoğlu 

Ankara 

T. V. Öz 

Çorum 

H. Ortakçıoğlu 

Gazianteb 

G. Kınoğlu 

Kars 

L. Aküzüm 

Ankara 

H. Ş. İnce 

Çankır ı 

C. Boynuk 

Elâzığ 

H. A. Yöney 

İzmir 

M. Erener 

Urfa 

C. Öncel 

Ankara 

O. Ş. Çlçekdağ 

Balıkesir 

V. Asena 

Edirne 

M. Enginün 

İstanbul 

A. Moshos 

Kars 

S. Atalay 

Mardin 

Söz hakkım mahfuzdur. 

M. K. Boran 

Asker î Ceza Kanununun 94 üncü maddes inde yazı l ı suçların (Mahi

yet it ibariyle T. C. Kanununun 136 ve müteakip madde ler inde göster i len 

ve 2/a fıkra ile affın şümulü dışında bırakılan suçlara müşab ih bu lun

malar ı ve faillerinin ahlâki redaetleri, A f Kanununun 2 nci maddes in in 

(E) bend inde tadat o lunan Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 148 inci 

maddeler indeki efalden daha ağır bulunması itibariyle) aftan ist isna edil

memiş o lmas ına muhalif iz. 

Konya Tokad 

M. Obuz M. Önal 

A f Kanunu tasarısındaki ikinci maddenin, C, E bentleri ile 5 inci 

madden in tamamına ve 7 nci maddenin de 2 nci f ıkrasına muhal i f im. 

Tokad 

A. Gürkan 

A f tasarısındaki 7 nci maddenin 2 nci f ıkrasına muhal i f im. 

Yozgad 

N. Ü. Alçılı 
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GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ 

Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun Tasarısı (1) 

B A Ş K A N — Arkadaşlar, gündemimiz in 5 inci k ısmının 2 sayılı fıkra
s ında bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki Kanun tasarısı üzer inde Ko
misyonun yazıl ı olarak öncelik ve ivedilik talebi vardır. 

Öncel ik talebini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

A f Kanunu tasarısının müzakeres ine başl ıyoruz. 

Arkadaşlar ; bu tasarının müzakeres inden evvel Yüksek Heyetiniz ar
zu ederse gerekçeler ve kanunun maddeler i okunduktan sonra da müza
kere açılabilir. Gerekçe ve maddeler in okunmasın ı isteyenler lütfen işa
ret buyursun. . . Arzu etmeyenler. . . Kabul edi lmemiştir . 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) — Arkadaşlar, A f Kanununun mü
zakeresine, bu müzakerenin usulüne dair bir fikrimi arzetmek isterim : 

Arkadaşlar , Türk Milletinin Millî iradesinin mahsulü olan bu Mecl is, 
bütün dünya demokrat milletlerinin hürmet ine mazhar o lmuş bir Mec
listir. Bu Mecl iste kabul edilen kararları, cereyan eden müzakere ler i bü
tün demokrat milletler hürmet le , a lâka ile takip etmektedir . Binaena
leyh, bu kanunun müzakeres i sırasında bizi bu Af Kanununu i lâna sev-
keden âmil ve mülâhaza hakkında yanl ış fikirler telkin edecek şeki lde, şu 
veya bu muayyen fert ve şahıs lehinde veya aleyhinde sözler söy lemekten 
içt inap edi lmesi lüzumu izahtan müstağnidir . Biz bu kanunu merhame
te lâyık m a h k û m zümreler için çıkarıyoruz, fert için değil! Bunu arzetmek 
üzere söz a lmış bu lunuyorum. 

B A Ş K A N — Tümü hakkında müzakereyi aç ıyorum. Söz, Komisyon 
sözcüsünündür , buyurun. 

A D A L E T KOMİSYONU S Ö Z C Ü S Ü MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir ) — 

Muhte rem Arkadaşlar; huzurunuza getirilen Af Kanununun müzakeres i 

ne baş lamadan önce tümü hakkında kısaca izahat vermek ist iyorum. 

Yüksek huzurunuza gelen af tasarısı umumi af istemini taş ımamak
tadır, fakat mahiyet i itibariyle umumi bir aftır. Umumi af ismi ver i lme
mesi ; üçüncü maddenin tasarıya tecil hükmünü ilâve e tmes inden ileri 
ge lmektedir . Tecil hükmü, suç işleyen hükümlüler in, yen iden o suçu iş-

(1) Tutanak Dergisi: C.l. Sa. 602 - 618, Ta : 13.7.1950 

400 



BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN 

401 

lemeler i hal inde, eski cezaları ile birlikte cezalarını çekecekler ine müte 

dair o lup tasarının bence en müh im hükmünü ihtiva etmiş bu lunmakta 

dır. A f mahiyet i itibariyle umumi bir aftır, fer'î ve m ü t e m m i m cezalara şâ

mil o lduğu gibi para cezalarına da şâmildir. 

Tasar ıda katil, adabı umumiye aleyhindeki cürümler ve Devlet mal la

r ına karşı işlenen suçlarla irtikâp, irtişa, z immet, ihti las, komünist l ik , 

casusluk, adam öldürme suçları aftan istisna edilmiştir. Bunun la bera

ber ist isna da mutlak değildir. Aftan istisna edilen suçlar da üçte bir n is

pet inde aftan istifade ettiri lmektedir. Hükümet tasar ıs ında bu, alt ıda bir 

o larak teklif edilmiştir. Biz Adalet Komisyonu olarak bu nispeti az göre

rek çoğaltt ık ve üçte bire indirdik. Bu üçte bir nispet inin az gö rü lmeme

si lâzımdır. Çünkü asri ceza evlerinde geçen günlük mahkûmiye t , iki gün 

sayı lmaktadır . Meselâ kati lden sanık bir hükümlü 18 seneye m a h k û m 

o lmuş ise bu ceza tatbikatta 9 seneye indiri lmektedir. Asri ceza evlerin

de geçen müddet in bir gününün iki gün sayı lması dolayısıyle biz Ada le t 

Komisyonunda yaptığımız değişiklikle bunun da üçte birini indir iyoruz. 

Şu halde kati lden maznun bir vatandaş altı sene ceza ile hap ishaneden 

ç ıkmış olacaktır ki, bu müddet in az olmadığı kanaat indeyiz . 

Muhte rem arkadaşlar; af yetkil i merci lerce kanunu mahsus lar ına gö

re ver i len para cezalarına da şâmildir. Bittabi vergi cezaları b u n u n hari

cindedir. Çünkü tasarıda derpiş edilen hâdiseler suçtan mütevel l i t hâdi

selerdir, halbuki vergi, mükellefiyet kanunlarından doğan Devlet alacağı 

olduğu için affa dâhil değildir. Yalnız Orman Kanununa, Çiftçi Mallarını Koru

m a Kanununa göre verilen cezalar belediye cezaları gibi b i lcümle para ce

zaları affın şümulü içindedir. 

Hükümet tasarıs ında z immet, irtikâp, ihtilas suçları mut lak olarak 

aftan ist isna edilmiştir. Biz Adalet Komisyonunca, yapı lan teklif üzer ine 

bunlar ın da beş yüz l iraya kadar olan kısımlarını affa ithâl ettik. Bende

niz bunun şahsen aleyhindeyim, fakat sözcüsü sıfatiyle komisyonun 

noktai nazarını müdaf faa etmekle mükel lef o lduğumdan bunun sebebini 

arzed iyorum. 

Bâzı arkadaşlar komisyon müzakereler i s ırasında köy muhtar lar ın ın 

ve küçük tahsildarların ihtiyaç saikasiyle z immet ler ine geçirdikleri para

dan mütevel l i t cezaların da aftan istifade ettir i lmesini teklif ettiler. Bu 

teklif uzun boylu münakaşalar ı mucip oldu, net icede o da kabul edi lerek 

500 l iraya kadar olan cezalar affın şümulü içine al ınmıştır. 

Komün i zme taallûk eden ve Ceza Kanununun 141 ve 142 nci madde 

lerine m ü m a s suçlar affın şümulü haricinde bırakılmıştır. 
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Bi l iyorsunuz ki, komünizm, içtimai bir felâket ve korkunç bir hasta

lıktır. Mikrop saçan hastaları tedavisiz b ı rakmak bunun sirayetine fırsat 

ve rme demek olacaktır ki yüksek heyetinizin bunu tecviz e tmeyeceğ ine 

kani im. Bu tasarıda bi lhassa köylerde çok vukubulan ırza tesaddi, kız 

kaç ı rma ve sair âdabı umumiye aleyhine işlenen bâzı suçlar aftan istis

na edilmiştir. Yalnız bu suçlar da yine tasarının 5 inci maddes indek i hü

kümlerden faydalanmakta ve bunların da cezaları üçte bir n ispet inde in

dir i lmektedir . Şimdilik tasarının u m u m u hakkında söyleyecekler im bun

dan ibarettir. 

B A Ş K A N — Kemal Yörükoğ lu ! 

K E M A L Y Ö R Ü K O Ğ L U (Gümüşhane ) — Muhterem arkadaşlar , esasa 

g i rmeden evvel ifade edeyim ki, 14 Mayıs günü Büyük Türk Milleti, iman

la, kendis ine has cesaret ve vakarla şuurlu bir dâva hal ine get irmiş o ldu

ğu demorasiy i memlekette tahakkuk ett irmiş ve izhar etmiş o lduğu irade 

ile hâkimiyet in millette o lduğunu o gün bilfiil göstermiştir . 

İşte Türk milletinin kaderini değiştiren bu muazzam hâdise dolayısıy-

le müzakeres ine başladığımız bu umumi Af Kanununu heyet i cel i lenize 

get iren Sayın Adnan Menderes Hükümet ine teşekkürü kend ime bir veci

be bi l ir im. 

Muhte rem arkadaşlar, bendeniz tasarıyı naçizane üç cepheden tetkik 
e tmeye çal ışacağım : 

Yüksek ma lûmunuzdur ki, ceza hukuku bak ımından u m u m i affın 

esası, nasıl ceza vermek içtimai fayda mülâhazas ına istinat ediyorsa, ce

zayı affetmek de yine içtimai fayda esasına istinat eder. Çünkü artık, af

fın şümulüne giren ve suç teşkil eden fiillerine suç vasfını ka ld ı rmamak 

suretiyle suçluların tecziyelerinde içtimai bak ımdan fayda görülmediğ i 

için bunlar ı affetmek icabetmektedir. 

Arkadaşlar , ilân edilen af kanunlarını tetkik edersek, b i lhassa ikinci 

meşrut iyet ten sonra bu kanunlar ın hemen kâffesinin siyasi suçları dairei 

şümul ler ine a lmış olduklarını görürüz. Halbuki gerek Hüküme t tasarı

s ında ve gerek encümen tasarısında maalesef siyasi suçlar affın şümulü 

har ic inde bırakılmıştır. Siyasi suçlar neden affın şümulü har ic inde bıra

kı lmışt ır? Bu izah edilmemiştir. Ceza hukuku bak ımından bunun izahı 

şudur : Siyasî mücrimler in işledikleri suçlar daha z iyade fikir ve kanaat

lerine taallûk eder. O itibarla kendilerince doğru telâkki ettikleri ve ka

nunun suç addettiği fiilî hareketi işleyebilirler. B inaenaleyh bunlar ın ah

lâki redaetleri , diğer âdi fail lerinden daha azdır. Maalesef b u n a ne hükü

met tasar ıs ında ve ne de komisyon esbabı mucibes inde ras lamak m ü m -
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kün değildir. Bunların kanunun şümulüne a l ınmaması sebepleri i lmî şe
kilde izah edi lmiş değildir. Yani bizleri tatmin edici bir muc ip sebep gös
teri lmemiştir . 

Encümen tasarısındaki esbabı mucibeyi tetkik buyurursanız 128 inci 
madden in ikinci f ıkrasının nazara al ınması veya a l ınmaması diye bu me
sele gayet sathi şekilde bırakılmıştır. Halbuki encümen mazbata lar ın ın 
muc ip sebepleri tatmin edici, ve ilmî esaslara istinat ettir i lmiş o lmak lâ
zımdır. Binaenaleyh bendeniz siyasi suçların af haric inde ka lmas ına im
kân görmüyorum. Siyasi suçların, ma lûmu âlinizdir, bir çok kanun larda 
o lduğu gibi Türk Ceza Kanununda da tarifi yapı lmamışt ır . Ancak dokti-
r inde siyasi suçlar, Devletin haricî ve dahilî nizamı aleyhine iş lenmiş suç
lardır. Bu itibarla tasarının ikinci maddesinin A bendinde s ıralanan suç
lar, siyasi suçlardan maduttur. 

Mese lâ 133 üncü madde casusluktan bahseder . Arkadaşlar casus
luk, müsamaha ile karşı lanacak bir fiil değildir. Fakat harp bi tmiş, biz fi
ilen harbe girmemişiz . Bu itibarla harb esnasında her hangi bir k imse bu 
fiili iş lemiş olabilir. Fakat bu fiili işledi diye mücerret casusluk yapmışt ı r 
düşünces iy le bunu affın şümulü dışında b ı rakmak doğru değlidir. A caba 
121, 122 ve ilâh... Maddelere ist inaden kaç kişi m a h k û m edi lmişt ir? Ta
sar ıda kız kaç ırmaya ait cürümler in adedi var da bu suçlara ait niye hiç
bir rakam yok? Acaba çok yüksek bir yekûna mı bal iğ oluyor, yoksa bir 
kaç taneden mi ibarettir? Benim kanaat ime göre bunlar pek mahdut tur . 
B inaenaleyh bu pek mahdut vatandaşları Yüksek Meclisiniz bu atıfetten 
mahru m etmemel idir ve bunlar hakkında da atıfetini es irgememel id ir . 

Yüksek Meclisin üzerinde durduğu en müh im madde 141 ve 142 nci 
maddelerdir . Bunlar da komünist l ikten bahseder. Arkadaşlar , ben ko
münist l iğ in müdafaasını yapacak değil im. Ben Rus istilâsı gö rmüş bir 
memleket in çocuğuyum. Rus istilâsının bütün acılarını tatmışımdır . Ka
naati ne olursa olsun bütün Şark çocukları katiyen komünis t o lmaz. 
(K imse o lmaz sesleri) Ona şüphe yok. 

Arkadaşlar , Türk Ceza Kanununda komünist l ik suçunun unsurlar ı 

nı net olarak görebilir misiniz? Nitekim Hükümet , programında, bu mad

delerdeki suç unsurları ve şartları kifayetsiz o lduğu içindir ki, Ceza Ka

nununu tadil edeceğiz dedi. Komünistl ik suçunu net olarak göstermek 

lâzımdır. Çünkü 141 ve 142 nci maddeler in tatbiki doğrudan doğruya 

takdire bırakılmıştır, sarih ve vazıh bir suç unsuru yoktur, katî bir kıs

tas yoktur, hâkim şu veya bu şekilde takdir etmek vaziyet indedir . Takdi 

r inde hata da edebilir. Binaenaleyh, b i lmiyorum, komünist l ikten kaç 

m a h k û m vardır? Nihayet bu da siyasi bir suçtur, bir fikir ve bir kanaat 
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mahsulüdür , hatalı da olabilir. Madem ki Hükümet komünist l ik hakkın
da yeni bir ceza kanunu ile gelecek ve yeni bir kıstas getirecektir, bu mü
lâhazaya müsteniden tasarının ikinci maddesinin (A) bendinin yani siya
si suçların affın şümulüne girmesi hakkaniyet ve adalet ve ceza hukuku 
prensibine uygun olduğu kanaat indeyim. 

Bir fikir verebi lmek için arzedeyim : İkinci Meşrutiyette u m u m i affı ta-
z a m m u n eden 14 ve 30 Temmuz iradeleri ile, 29 Ocak 1329, 3 Nisan 
1330 tarihli kanunlar la 22 Aralık 1334 tarihli kararnamede mut lak ola
rak siyasi suçlar affın şümulüne ithal edilmişti. Binaenaleyh bu tarihî se
yir de gösteriyor ki, siyasi suçları affetmeyip de âdi mücrimleri affetmek 
adalete uygun değildir arkadaşlar. Bendenizin naçizane kanaatim budur : 
Takdir Yüksek Meclisindir. 

Muhte rem arkadaşlar; rüşvet, irtikâp, irtişa gibi suçlara gel ince; ben
deniz prensip olarak (B) bendinde yazılı olan suçların kül l iyen affın şü
mulü haric inde bırakı lması taraftarıyım. Çünkü arkadaşlar, u m u m i ah
lâka, va tandaş ahlâkına ve daha ziyade memurun ahlâkına taal lûk eden 
bu gibi suçların affına asla taraftar değil im. Hükümet tasarısı bunlar ı af
fın şümulü haricinde bırakmış o lmasına rağmen, komisyon bu noktai 
nazar ın hilâfına, maalesef hiçbir hukuki esasla, hiçbir mant ık i esasla 
izah ed i lmeyen 500 liraya kadar çalanların affedileceği, 500 l i radan fazla 
çalanların af edi lmeyeceği esasını kabul etmiştir. Acaba hangi i lmî pren-
sipe istinat etmiştir, onu da yazmıyor ki, esbabı mucibe bak ımından şa
yanı eseftir. Bunu söylemek benim vicdani vazi femdir. Bâzı ufak ihti las
ların, memur lar ın saiki zaruretle yaptıkları, çaldıkları kayıtl ıdır. Namus 
lu ve faziletli adam çalmaz. Eğer az çalmışsa imkân bulamadığ ı için az 
çalmıştır. İmkânları daha fazla olsa daha fazla çalardı. Bir mi lyon lira da 
çalabil irdi. Bunların affı efkârı umumiyede iyi tesir yaratmaz. Ahlâki re-
daete sahip olan kimseleri affetmeyelim! 

S A L A M O N ADATO (İstanbul) — Efkârı umumiyey i karışt ırma. 

KEMAL Y Ö R Ü K O Ğ L U (Devamla) — Ben şahsi kanaat imi söy lüyorum. 

Bunun efkârı umumiyede kötü kanaatler bırakacağı f ikr indeyim. 

Binaenaleyh bu suçları ya küll iyen af dış ında bırakal ım veyahut böy

le beş yüz liralık uydurma bir kıstasta (beş yüz bir lira alan istifade et

meyecek, beş yüz lira alan istifade edecek) ben bunda bir mant ık görmü

yorum. 

Eğer memleket te memur ahlâkını kurtarmak istiyorsak, Hükümet ta

sarısının tasvip edilmesi lâzımdır. Aksi takdirde kötü örnekler veririz, ya

rın bir memur beş yüz lira çalarsam af çıkar kurtu lurum der. 
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Arkadaş lar ım; kanun, hukuk kaidelerine, hukuk nazariyeler ine isti

nat eder. Mücerret şu memuru, bu mahkûmu sevindireceğim mülâhaza-

siyle böyle bir şey olamaz. Binaenaleyh bendeniz Hükümet tasarıs ının bu 

suçlar hakkındaki bendinin tasvibini ist irham ediyorum. 

Gele l im (C) bendine : 

Arkadaşlar ; 18 sene müddeiumumi l ik ve hâkiml ik yapan bir arkada

şınız sıfatiyle tasarının ikinci maddesinin C bendi üzer inde duracağ ım. 

Bunlar 414, 415 ve diğer maddelerdir . 414 üncü madde iki f ıkradan te

rekküp eder. Birinci fıkra mânevi cebirle ırza geçmektir ki, yani 15 yaşı

nı bi t irmeyenler in rızaen ırzına geçmektir . İkincisi madd i cebir suretiyle 

ırza geçmekt ir . 

Ş imdi arkadaşlar, ben ırza geçmelerin, b i lhassa mânev i cebirle ırza 

geçmenin affın şümulüne al ınması f ikrindeyim. Çünkü ben ağır ceza re

isliği yapt ım bil ir im, nazariyat ayrıdır, tatbikat ayrıdır. Bunu nazarî ola

rak düşünmek doğru değildir. Tatbikat bambaşkadır . Biz im ev lenme for

mal i te ler imiz çok karışıktır. Köylü vatandaşlar ımız ev lenme farmaliteleri-

nin iç inden çıkamıyorlar. Bunu bir tariz için söy lemiyorum. Birçok yer

lerde Hükümet tabibi yoktur. Bendeniz Van'da yedi sene müdde iumumi 

lik yapt ım Çatak kazasında bir Hükümet tabibi görmedim. 

Bir va tandaş ev lenmek için iki yüz kilometrel ik yol g idecek, Van 'a ge

lecek, orada muayene olacak, ondan sonra gidip akit yapacak. Bu muha l 

bir şeydir. Arkadaşlar . Binaenaleyh, bu gibi zaruretlerdir ki, vatandaş lar 

böyle külfet ve formalitelerden kurtulmak için kız babalar ı ile anlaşıyor

lar. Dinî nikâh aktediyorlar. Bir başlık veriyorlar. Aradan bir müdde t geç

tikten sonra bu başl ık mevzuunda anlaşamıyorlar. Bunun üzer ine kız 

babas ı kızını çekip geri alıyor, diğer tarafın aleyhine, kız ımın mânev i ce

birle ırzına geçmiştir diye şikâyette bulunuyor. Bizde nüfus kayıt ları da 

maalese f muntazam değildir. 17 yaş ında bulunan birisi 14 yaş ında gö

zükmekted i r . Bu durum muvacehes inde savcılık takibata başlar. İşte tat

b ikatta bunun binlerce misali vardır. 

Cebren ırza geçme suçuna gelel im : Bunların da % 98'i tezvirattır. Rı

zası vardır, fakat araya herhangi bir tesir girer, haydi bakal ım m a h k e m e 

ye, dört yalancı şahit, adam tevkif edilir. Bizde maalese f en tehlikeli m ü 

essese cezada şehadet müessesesidir . Hukukçu arkadaşlar çok iyi bilir

ler. Fakat ne yapal ım ki, şehadet müesseses inden başka el imizde bir şey 

de yoktur . Bu şehadet müesseses ine dayanarak mücerret ırza geçmişt ir , 

diye bunlar ı da affın şümulü haricinde b ırakmak doğru değildir. Real ite 

budur . Biz hâdiseleri satıhtan değil, iç inden tetkik edeceğiz. Nazar i ola-
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rak ırza geçmek ahlâki redaet bakımından kötüdür. -Fakat tatbikatta 

işin mekan izmas ı arzettiğim şekildedir. Bunu da Yüksek Heyet iniz in tak

tirine arzediyorum. 

Maruzat ımı hulâsa etmek lâzımgelirse : 

Siyasi suçların affın şümulü dâhil ine girmesi, z immet , irtişa, irt ikâp, 

ihti las gibi suçların affedi lmemesi lâzımdır. Hele 500 l iraya kadar olanla

rı ay ı rmaya hiç taraftar deği l im. Bir de ırza geçme, ırza tasaddi , kız ka

ç ı rma suçlarının da affın şümulüne al ınmasının âdi lâne olacağı mülâha-

zasmday ım. Fakat sahtekârl ık suçunun behemehal affın şümulü hari

c inde bırakı lması lâzımdır. Evrak üzerinde sahtekârl ık yaparak mi lyon

lar çalanlar nasıl affedilir. 

Kanunun prensipleri hakkındaki maruzat ım bundan ibarettir. 

Ö M E R BİLEN (Ankara) — Sayın arkadaşlar; Hükümet in Mecl ise getir

miş o lduğu Af Kanunu tasarısı ile komisyon raporunun, biraz daha şü

mul lü olması , icabı mâdelet o lurdu. Çünkü fıtratı beşerde mevcut olan 

kötü huyları hortlatan en müh im sebep, ahlâki sahada gereken tedbirle

rin ihmal edilmesidir. 

Evet komünist l ik, casusluk gibi suçların istisna edi lmesi şayanı arzu
dur, fakat böyle suçlardan dolayı mahkûm olanların bâzıları da her han
gi bir iftiranın, isnadın kurbanı olabilirler. İşte bunun içindir ki, bunlar 
üzer inde de encümenin tetkikat yapması daha mâdelet l i bir iş olur. Irza 
geçmek, kız kaçırmak, adam öldürmek suçları ile, Devlet mal ı a leyhinde 
işlenen suçların da affın şümulü içine girmesi icabederdi. Çünkü bu suç
ların heyeti umumiyes i bir marazi içt imainin mahsulüdür . B inaenaleyh 
memleket te suçu azaltmak ve suçluları ıslah etmek için içt imai bünyemi 
zi kemiren ve ahlâki meziyetlerimizi yokeden, her kötülüğü doğuran iş
ret, fuhuş ve kumarla şiddetle mücadele etmek lâzımdır. 

Bir de gayriahlâki alışverişin bir karargâhı durumunu alan eğlence 

mahal ler ini tahdit etmek ve onları da bir inzibat ve murakabeye tâbi tut

mak daha doğru bir iş olur. Yoksa, bu cihetler ihmal edilirse va tanda hu

zur ve rahat münsel ip olur ve vatandaşlar da her zaman hapse girebilir

ler. Gayriahlâki hareketler meşru telâkki edil irse namuslu insanlar için 

yurdun her köşesi bir hapishane halini alabilir. Binaenaleyh vatandaşla

rın s ineler inde mevcut olan kötü unsurları , kötü gelenek ve görenekler i 

ön lemek için Hükümet in derhal harekete geçmesi lâzımdır. Bu, hem Mil

lî, h em içt imai ve hem de iktisadi bir borçtur. 

Muhte rem arkadaşlar; pek iyi bilirsiniz ki, Türk mil let inin en büyük 

şiarı aftır, affı ihsandır. Her zaman affı ihsan ahzı in t ikamdan daha ha-
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yırlı neticeler verir. Bununla beraber insanî meziyet ler in en büyüğü şu 

yo lda hülâsa edilmiştir : "Seni terkedenleri, ihmal edenleri sen ziyaret et, 

sana zü lüm edenleri sen affet, sana kötülük edenlere sen iyilik et" bu ve

cize tarafı Risaletten irade buyuru lmuş bir düsturu hikmettir . A rkadaş 

lar, insanlar yaradı l ış itibariyle hırsıtama, ahzüint ikam, sereri şehvet gi

bi muzır unsurlar taşımaktadırlar. Bu unsurları zararsız bir hale getir

mek fertlerden z iyade cemiyete düşen en müh im bir vazifedir. Hal böyle 

ise memleket idaresini ellerinde bulunduran kimseler in, suçluları , kötü

leri ceza landırmak için kanunlar, nizamlar vazetmeden önce, bütün teş

kilâtı, bütün müesseseler imiz içinde ahlâki umdeler vazederek, kötülük 

unsurlar ının faaliyete geçmesine mâni olmalıdırlar. Şu halde iş lemiş ol

duklar ı suçlar sebebiyle, ceza evlerinde ahüferyad eden suçlular ın suç ve 

günahlar ında cemiyetin pek büyük hissesi vardır. Eğer Yüksek Meclisi

niz hiçbir nevi suç tefrik etmeden, hiçbir müddet le takyit e tmeden umu

mi bir affa giderse, bunun Türk milletinin v icdanında en büyük inşirah, 

vücuda getireceği, suçluların da ebediyen nedamet yo lunda olarak baş

kaca suç işlemeyecekleri kanaat indeyim. 

Arkadaşlar ; affın kıymeti; suçun mevcudiyet i iledir. Suç ve suçlu ol

madan affın mânası kalmaz. Nitekim güneş ile ayın kıymeti ve ehemmi

yeti , nurun ve ziyanın gecenin karanlığını gidermiş olduğu için değil midir? 

Eğer muhterem heyetiniz, hürriyetlerinden mahrum edilen bu bet-
baht lar ı affederseniz, v icdanlarındaki, kesif zulmeti bu millî atıfetle ay
dınlatmış o lursunuz. İşte böylece hicran ateşi kalblerinde yanan ana ba
baları ve aşiyanları sevindirmek suretiyle umumi bir bayram ilân e tmiş 
o lursunuz. 

Evet bâzı suçlar ve suçlular vardır ki, bunlar ın affedilmesi Türk Mil

leti ve Türk Vatanı için zararlı olabilir. Binaenaleyh kabul buyuru lacak 

kanunda yalnız bu gibiler için istisnai bir hüküm koymakla , Türk vata

nını ve Türk İstiklâlini tehlikeye düşürmek isteyenleri millî atıfetten mah

rum etmek, Yüksek Meclisin elbette hakkıdır. 

Sayın arkadaşlar suçlular affedilirken mağdurlar ı düşünmek elbette 

icabeder. Fakat millî iradenin tam tecellisi ile elde edilen büyük demok

rasi zaferinin bir nişanesi, bir sadakası o lmak üzere kabul edeceğiniz A f 

Kanunu, büyük milletimizi öyle bir meserrete garkedecekt ir ki, mağdur 

du rumda olanların dahi bu affı hoş karşı layacakları sanı lmaktadır . 

Bir de şuna işaret etmek isterim ki, cihan medeniyet ini , insan hakla

rını tasarruf ve temellük eden, kanunları hiçe sayan kızıl tehlikeyi önle

mek için, kanunlar ımıza ne kadar şiddetli maddeler ve hükümler vazet-
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sek te c ihan âfâkını saran bu mikroplardan millî bünyemiz i kur tarmak 

çok zordur. 

Arkadaşlar , bu mikropların sirayetini önlemek için yegâne çare islâ-
mi hükümler i intibak etmektir. İslâmiyetin ana hatlarını tespit eden bü
yük kitabımız, tasarruf ve temel lük haklarını her türlü taarruzdan ve te
cavüzden masun bulundurmak için esaslı hükümler vaz 'etmiştir . Hazre-
ti M u h a m m e d de bunu madde madde göstermiştir. (Bravo sesleri) Bina
enaleyh İslâm dininde mal masuniyet i , mesken masuniyet i . . . (Sadede ge
lin sesleri) 

B A Ş K A N — Hocam lütfen sadede geliniz! 

Ö M E R BİLEN (Devamla) — Gel iyorum. Irz ve namus masuniyet i insa
nın en mukaddes haklarındandır. İşte bu hakları hayatları pahas ına 
kurtarmayı bi len Türk müs lüman yurduna bu hakları ihlâl e tmek iste
yen kızıllar giremez ve ektikleri tohum da bitmez... Din terakkiye mâni diye... 

B A Ş K A N — A f Kanunu üzerinde.. . 

Ö M E R BİLEN (Devamla) — Oraya gel iyorum.. 

B A Ş K A N — Sözünüzü keser im. A f Kanunu üzerine.. 

Ö M E R BİLEN (Devamla) — Oradan bahsed iyorum. 

B A Ş K A N — Kanundan bahsetmiyorsunuz. 

Bir az evvel arkadaşlar müdahale ettiler, fakat ben size müsaade et
tim.. A f Kanunu üzerinde konuşun. . 

Ö M E R BİLEN (Devamla) — Yahu. . (Gülüşmeler).. Komün i zme karşı ted
bir a l ınması için konuşuyorum.. 

B A Ş K A N — O kanun geldiği zaman konuşursunuz. . 

Ö M E R BİLEN (Devamla) — Ey âl icenap arkadaşlar. . Hürr iyet tevzi 
edi len bir kürsüden hürriyet bal ta lanmaz zanneder im! . (Bravo sesleri) Biz 
mil letvekil leri necip Türk Milletinin bizlere vermiş o lduğu salâhiyete da-
yanaraktan bu biçareleri affeder ve bu biçarelerin e lem ve ıstıraplarını re-
federsek, onlar için ebedi bir salâha yol açmış oluruz, kanaat indey im. Zi
ra fıtraten hırçın olan birçok insanlar vardır ki, şiddet karş ıs ında feveran 
ederler, fakat rıfku mülâyemet karşıs ında itaat eder, baş eğerler. 

Bir de şu hususları unutmamak lâzımdır ki, senelerden beri hürriyet

leri tahdit edi len öyle masumlar vardır ki, doğrudan doğruya her hangi 

bir isnadın kurbanı olmuşlardır . Bunun sebebi ise umumi ahvaldeki te

reddiden başka birşey değildir. 

B inaenaleyh bu gibi maznunlara "yardım etmek suretiyle hakkı ada

lete h izmet etmiş olacağımızı zanneder im. Şunu da itiraf e tmek lâzımdır 
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ki hepimiz in cezası kalmış birçok suçlarımız olabilir. Biz mil letvekil leri , o 
mağdur ve biçareleri affedersek, Al lah da bizleri affeder. 

Söz ler ime son ver irken şunu da ifade edeyim ki, kabul buyuracağ ın ız 

A f Kanununun geniş mikyasta olması şayanı arzudur. Hem de buna mil

lî i radenin tam bir tecellisinin mazhar ı olan 14 Mayıstan baş lanmas ı ye 

r inde bir karar olur. 

İ lâveten şunu da arzetmek isterim ki, kahraman Türk Mil let inin izin 

ve rızası lâhik o lmadan ölçüsüz miktarda mal iktisap eden insafsız k im

seleri ne Türk Milleti ne de Al lah affetmeyecektir. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Masumlar ın yegâne hâmisi Hazreti Allahtır! (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Ahmet Başıbüyük! 

A H M E T BAŞ IBÜYÜK (Çorum) — Muhterem arkadaşlar; bir müdde t 

sonra v icdanınızda yükselen sesle z indan köşeler inde in lemekte o lan va

tandaşlar hürriyete, hayata ve yuvalar ına kavuşacaktır . Bu it ibarla teş

riî vazi femizin en kutsal bir gününü yaşıyoruz. Yüksek Mecl is bu kudsi 

vazi fesini ifa ederken elbette ki, cemiyet hayatını felce uğratanlar, mil le

tin kanını emenler, muazzam servet yığanlar hakk ında da lâyık oldukla

rı kararı vermekte tereddüt etmeyecektir . İrtikâp, irtişa, z immet ve ihti

las suçlarıyle, 10 seneden beri bir müdde iumumi sıfatiyle mücade le et

miş ve bu mücade le sırasında gâh galip ç ıkmış gah müfett iş ler in tertip 

ettikleri siyasi mahiyetteki suçlarla ağır ceza mahkemeler in in maznun 

sandalye ler inden müteaddit defalar sorguya çeki lmiş, eski ikt idarın Ada

let Bakanın ın ve onun elindeki inzibat meclisinin karariyle derecesi ten

zil, tevbih ve diğer inzibati mahiyetteki cezalarla bağrı yak ı lmış bir arka

daşınız olarak; rüşvet, irtikâp, z immet ve ihtilas suçları üzer inde ve efkâ

rı umumiye huzurunda bir muhasebe yapmak ist iyorum : 

Adale t Komisyonunun bir gününü işgal eden tasarının ikinci madde 

sinin (B) bendi görüşülürken sayın üyelerden bir çokları bu bende g iren 

suçlar ın yani irtikâp, irtişa, z immet ve ihtilas suçlarının hayat pahal ı l ığ ı 

ve geç im sıkıntısı, ilâç ve saire bu lunamamas ı yüzünden doğan zaruret

ler saikasiyle iş lenmiş o lduğuna işaret ettiler ve bu suçluların affı lehin

de konuştular . 

Arkadaşlar ; hisle hareket ettiğimiz, münferit, tek tük hâdiseler i göz 

önüne alarak bunlar üzerinde müta laa yürüt tüğümüz takdirde bu arka

daşlara hak ve rmemek elden gelmez. Ancak bugün içinde bu lunduğu

muz realiteleri bir tablo halinde yüksek huzurunuzda canlandırd ığ ım za

m a n bu arkadaşlar da mütalâalar ında hata ettiklerini anlayacaklardır 

zanneder im. 
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Devlet teşkilâtının (A) dan (Z) ye kadar bozuk o lduğunu rahmetl i Re

fik Saydam bundan çok evvel, yani 1939 da başlayan harb y ı l lar ından 

evvel bu kürsüden ifade etmiş bulunuyordu. O günden bugüne kadar sa

bık iktidar hiçbir tedbir hiçbir faydalı karar a lmamışlar bâzı hususi ka

nunlar la tedbirler almış gibi görünmeye çalışmışlardır. Fakat aks ine ola

rak 1939 dan bu yana bu gibi hâdiseler artmıştır ve bu mikrop, Devlet 

teşkilâtının hemen her kademesinde, her dairesinde kendini göstermiş 

bulunuyor . Dün memlekette hırsız ve mürtekip adamlar parmak la göste

ri l irken bugün memlekette namuslu, fedakâr ve feragatkâr adamlar par

mak la gösteril iyor. 

Arkadaşlar ; emin olunuz ki, vaziyet aynen böyledir. (O kadar değil ses

leri) O kadardır arkadaşlar. 

U m u m i mahiyetteki şu iddialarımı müsaade buyurursanız , Devlet da

irelerinin bâzı larında şöyle bir seyahat yapmak suretiyle sizlere arzede-

y im : 

Birçok tapu daireleri bugün rüşvet yuvası hal indedir. Tapu daireleri

nin birçoklar ında rüşvet tarifeleri konmuştur ; kayda bakmak iki buçuk 

lira, suret ç ıkartmak beş lira, ferağ, intikal muamele ler i 20 lira, 30 lira, 

gibi maktu tarifelere bağlanmışt ır . 

B A Ş K A N — Ahmet Bey, teferruata geçmeyiniz. 

C E V D E T BAYBORA (Gümüşhane ) — Devlet in bir teşki lât ının tümü

nü lekel iyorsunuz. Yer göstersin, şahıs göstersin. Devlet teşkilâtını baş

tan aşağı lekelemeye hakkınız yok. 

B A Ş K A N — Lütfen kesmeyiniz . 

A H M E T BAŞ IBÜYÜK (Devamla) — Ben milletin vebal ini ateşten bir 

gömlek olarak omuzuma geçirerek buraya gelmiş bu lunuyorum; eğer uh

deme düşen vazifeleri yapmaz, bildiğim, gördüğüm hakikatler i bu kürsü

den hayk ı rmazsam milletin huzuruna ne yüzle çıkabil ir im. Devlet in bü

tün teşki lât ında ve hattâ ordusu üzerinde bile duracağımız pek çok su

iistimaller vardır, (gürültüler, mevzua gelin sesleri) 

Ben bi ldiğim ve hissett iğim hakikatleri burada ifade e tmezsem vazife

mi yapmış sayı lmam. (Bunlardan yer gösteriniz, hepsini lekelemeye kimsenin 

hakkı yoktur sesleri) Bunların içinde temiz olanlar çoktur. Bunlar ı kökün

den kesip a tmak lâzımdır. Bunların harici tedbir ve merhemler le kapan

m a zaman ı çoktan geçmiş bulunuyor. Bu mevzu öyle derin bir yara ve 

kangrendir ki, artık vücuda sirayet e tmeden bu uzuvlar ın katî o larak ke

silip at ı lması zamanı gelmiştir. 
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B A Ş K A N — Bu kadar teferruata inmeden kanunun çerçevesi iç inde 

konuşun. Sizden sonra 24 arkadaş daha var. 

C E V D E T B A Y B U R A (Gümüşhane ) — Devletin bütün bir teşkilâtı baş

tan aşağı lekelenemez (Soldan, seyyiat yapmayalım sesleri) 

A H M E T BAŞ IBÜYÜK (Devamla) — Ordudaki yo lsuzluk ve sui ist imal

ler a lmış yürümüştür . Adeta bu teşkilât suiistimal yuvas ı hal inde çal ış

maktadır . Levaz ım teşkilâtı, sat ınalma komisyonlar ı bu maksada göre 

ayarlı olarak çal ışmaktadır. 

Arkadaşlar ; tablo çok hazindir, acıdır, fecidir. İktidarın değ işmesi bel

ki bunlar ı yavaşlatacaktır , fakat asla durduramamışt ı r . Bu sui ist imalle

ri yapanlar çocuklarının karınlarını doyurmak için her nası lsa bir defa-

cık hak yo lundan ayrı lmış bedbahtlar değildir. Bunlar lüksün, israfın, 

debdebe ve tantananın cazibesine kapı lmış millet hainidirler. Bunlar rüş

vet, irt ikâp ve suiistimal suçlarını sanatı mutade hal ine get irmiş karak

ter ve haysiyet düşkünü insanlardır. Bunlar lüks salonların kokteyl par

ti lerinde baş döndürücü israflar yapan, hanımefendi lere v izon kürkler te

min e tmek maksadiy le fakir Türk milletinin kanını emmiş şerefsiz ve ka

raktersiz insanlardır. (Bravo sesleri) 

Bunlar her türlü ulvî hisleri, duyguları yok o lmuş, hayatı yalnız mad

de ile izah eden ve her devirde eğile eğile belleri bükü lmüş ve halen Dev

let teşkilâtının, en yüksek makamında kendilerini gö rdüğümüz bâzı 

müsteşar lar , u m u m müdürler, müdürlerdir . Bunlar ı takip e tmedikçe 

mil letin ferahlamasına imkân yoktur. 

Arkadaşlar , bunlar ın her yerde dört beş katlı apartmanlar ı ve gayri-

menkul ler i mevcuttur. 

B A Ş K A N — Ahmet Bey, eğer A f Kanunu üzer inde konuşmazsan ız sö

zünüzü keseceğim, lütfen sadede geliniz. 

A H M E T BAŞ IBÜYÜK (Devamla) — Bunları arzetmekten maksad ım, A f 

Kanununun içine dâhil edi lmemesi , şümulü haric inde bırakı lmasıdır . 

(gürültüler) 

Arkadaşlar ; bu müh im bir mevzudur. Bendeniz bir de önerge sun

dum. 4237 sayılı Fevkalâde hallerde Haksız Mal İktisabı hakk ında bir 

Kanun mevcuttur. Yüksek huzurunuzda Devlet teşki lât ında olan suiisti

mal ler i tebarüz ett i rmezsem, bugün orduda gördüğüm yolsuzluklar ı , 

haksızl ıkları tebarüz ett irmezsem Yüksek Başkanl ığa verdiğ im önergem-

deki 4237 sayılı Haksız Mal İktisabı hakkındaki Kanunun affa dâhil ol

mamas ın ı ve esbabı mucibesini ne ile izah edebil ir im, rica eder im? 
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B A Ş K A N — Geldiği zaman, değiştirge verdiğiniz z aman konuşursu

nuz. O müzakere edil irken konuşursunuz. 

BURHANETT İN ONAT (Antalya) — Bağırmayın. . . Daha yavaş . 

A H M E T BAŞ IBÜYÜK (Devamla) — Efendim, Adalet Komisyonunun 

hazırladığı tasarının ikinci maddesinin (B) bendinin zikrettiği z immet , ih

tilas, irt ikâp, rüşvette 500 liralık kıstasın al ınmış o lmasını ben adalete, 

hakka uygun görmemektey im. Bugün rüşvet, ihtilas, irt ikâp, z immet hâ

diseleri; realist bir görüşle tetkik buyurulursa görülecektir ki, bu meka

n izmanın ekserisi beş yüz l iradan aşağı larda çal ışmaktadır . Ancak bun

lar evvelce arzettiğim gibi münferit, tesadüfi hâdiseler değildir. Aks ine 

olarak bu çarklar gayet muntazam, devamlı daimî olarak çalışıyor. Tasa

rıya göre müstaki l bir hâdisede ele geçen menfaat 500 l iradan aşağı ol

duğu takdirde affa dâhildir. Şu hale göre bir memur birçok k imselerden 

490 lira a lmışsa ve böylece binlerce lira toplamışsa kanuna göre affa tâ

bi olacaktır. 

Y ine aksine olarak bir memur yalnız bir k imseden 501 lira aldığı tak

dirde affedilmeyecektir. Görülüyor ki, bu kıstas çok sakattır. Memur lar ın 

tereddi eden ahlâklarını tasfiyeye hizmet edecek mahiyette değildir. Tat

bikatta adaletsizl iklere sebep olabilecek olan bu esasın kaldır ı lması zaru

ridir. Kaldı ki, mala taallûk eden suçlar müstaki l ve müteselsi l o ldukla

r ına göre de, tatbikatta birçok hatalara sebep olacaktır. 

T emas etmek istediğim noktalardan birisi de tasarıda rüşvet alan, ve

ren ve vasıta olanların aynı hükme tâbi tutularak aftan istifade ett ir i lme

meleridir. 

Arkadaşlar ; bu gibi hâdiselere yakînen temas etmiş bir arkadaşınız 

sıfatiyle arzedey im ki, bugün Türkiye 'de veri len rüşvetlerin hemen ekse

r is inde icbar mevcuttur. Bir tapu memuru, bir vatandaşa mütaaddi t 

günler gel ve git diye onu nihayet rüşvet vermeye sevketmişt ir . Binaena

leyh biz hem tapu memurunu ve hem de rüşvet vereni ve b u n a vası ta 

olanları aynı hükme tâbi tutar, bunlardan rüşvet vermek mecbur iyet in

de kalanı affetmezsek bundan umumi v icdan muhakkak ki, zede lenmiş 

olacaktır. 

Arkadaşlar ; tasarıda (Rüşvet suçları) kel imesi kullanılmıştır . Ma lûm 

o lduğu üzere rüşvet suçu üçüncü babın, 3 üncü faslında yazıl ı 211 - 227 

maddeye kadar devam eden suçlardır. Bu suçların birçoklar ında ağır pa

ra cezaları müeyy ide olarak konmuştur . Bunlar da tasarıya göre her hal

de doğru o lmayan bir cihettir. Bunlar için ayrıca önerge vermiş bu lunu

yo rum. 
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Arkadaşlar , tasarıda noksan olan bir nokta da şudur : Tasar ın ın 2 nci 
maddes in in Ç bendi. Türk Ceza Kanununun 448, 449, 450 ve 451 nci 
maddeler iy le diğer kanunlarda yazılı aynı mahiyetteki ö ldürme suçlarını , 
F bendi de Türk Ceza Kanunuyla diğer kanunlarda yazılı ö lüm cezasını 
müste l z im suçları aftan istisna etmiş bulunuyor. Bu maddeler tadadi ve 
tahdididir. 

Halbuki Türk Ceza Kanununun birçok maddeler inde, ezcümle 374, 

285 ve 156 nci maddeler inde müebbet ağır hapis cezaları da mevcuttur , 

müstaki ldir . İdam cezalar ından muhavve l müebbet ağır hapis cezaları da 

değildir. Tasarıdaki şu sarahate göre müebbet ağır hapis cezalar ının da 

affın har ic inde tutulan 2 nci maddeye müstaki l bir fıkra hal inde i lâvesi 

zaruridir . Bu hususta bir de önerge vermiş bu lunuyorum. 

Arkadaşlar , sözüme nihayet verirken bir hususu da arzetmeyi v icdan 

borcu addeder im. Komünist ler af haricinde tutulmuştur. Ben de aynı fi

k i rdey im. Memleket i yabancı ideolojilere satan sapıklara ac ıyanlardan 

deği l im. Ancak hakiki komünist ler in tespit ve m a h k û m edi ld ikler inden 

şüphem olduğu için Yüksek Meclisin bu nokta üzer inde hassasiyet le 

durmas ın ı ist irham ediyorum. 

Müsaade buyurur ve affederseniz şahsıma taallûk eden bir hâdise
den, bir yaz ıdan bahsedeceğ im : 

Meci tözü 'nde bütün bir memleket ve millet huzurunda hırsız ve uğ-
rusuzluklar la mücadele ettiğim sırada bundan müteessir olan Meci tözü 
Kaymakaml ığ ın ı işgal eden bir zat 25. VI . 1947 gün ve 140 sayılı yaz ı ile 
beni komünist l ik le i tham etmiş bulunuyor. Yaz ının meal i şudur : 

"Komünist l ikten mevzi i olarak göz önünde bu lunduru lan Ceza Yarg ı 
cı Etem Kırgıl ile C. Savcısı Ahmet Başıbüyük'ün (Yani şahsımın) komü
nistlik mevzuu etrafındaki görüşmeleri endişe verici bir mahiyet kespet-
miştir. Maddeten ve manen menfi ruh ve karakter taşıyan bu zatların ha
reket ler inden doğan akisler endişe verici olup bir an evvel memleket ten 
uzaklaştır ı lmalarının millet ve memleket menfaatine olacağını arzeder im." 

Arkadaşlar , ş imdi işin hazin tarafını arzediyorum; mahrem tezkere ile 

gönder i len bu jurnal in el ime geçtiğinden haberdar o lmayan bu zat ben 

mil letvekil i olur o lmaz kendisine zarar verebi leceğimi vehmederek bu de

fa bana şu tebrik mektubunu yazıyor. Mektup işte e l imdedir, müsaade 

ederseniz aynen okuyayım. 

B A Ş K A N — İzahatı bırakın da mektubu okuyun. 

A H M E T BAŞ IBÜYÜK (Devamla) — Okuyorum : "Sevgil i kardeş im, be

raber geçen günler imizin iyi ve kötü hâtıralarının tesir inden uzak olarak 
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sizi samimî olarak tebrik ederken yalnız düşündüğüm şey sizin idealiniz

de muvaf fak olacağınıza olan it imadımdır. İdealinizde devaml ı muvaffaki

yetinizi A l lahtan dilerken size karşı olan vazifemi yapt ığ ıma inanıyorum. 

Gözler inden öperim.. . " 

Arkadaşlar , bana komünist l ik isnadında bu lunan ve halen Devlet teş
ki lât ında memur olan bu zat ideal imde muvaffak o lmuş bir mil letvekil i 
o larak beni tebrik ediyor arkadaşlar. Bundan şu neticeyi ç ıkarmak isti
yo rum. Komünist l ik suçu kötüdür, mutlak ve mut lak af fedi lmemesi lâ
z ımdır. Ancak Türk Ceza Kanununun bi lhassa 142 nci maddes ine göre 
tecziye edi lenlerin ekserisinin hazırlık tahkikatı gizli odalarda, zabıta ta
raf ından şu veya bu zata yaranmak veya şahısları lekelemek maksadiy le 
hazır lanmışt ır . 

Bütün hakikat buna göre ayarlanmış şahitlere bu yo lda te lkinde bu
lunu lmuş ve imzası alt ında da tevsik ettirilerek tahkikat evrakı bu suret
le adl iyeye gönderi lmiştir. Bu ahval ve şerait içinde gelen hâdise karşısın
da Türk Müdde iumumis i , Türk Hâkimi hazır lanan esaslar üzer inden 
h ü k m ü n ü vermek mecburiyet inde kalmıştır. Ve bu suretle 142 nci mad
deye göre gelen suçluların bir kısmının mağdur edi lmiş bu lunduklar ına 
şahsan kaani bu lunuyorum. Ben şu kanaat indey im ki, bir m a s u m u 
m a h k û m etmekten ve hapishanelerde çürütülmektense, bir tane şüphe
li maznunu affetmek hukuk kaidelerine, cemiyet in yüksek menfaat ler ine 
daha uygundur . Eğer bahsi geçen kaymakam beni adalete tesl im ettire-
memiş ise bu benim şahsan haksızlığa karşı ne suretle isyan ettiğimi yak-
ınen b i lmes inden ve bu suretle kendisinin rezil ve per işan o lacağına ka
naat get irmiş bu lunmas ından ileri gelmiştir. Vesikalara dayanan şu hâ
dise gösteriyor ki, bu adam Devlet teşkilâtında halâ vazife görüyor. Mev
zu çok derindir, leh ve a leyhinde konuşulacak çok şeyler mevcuttur . 

Eğer hakiki komünist ler i yakalayabi lmiş isek onları gözyaş lar ına bak
mayarak affetmeyelim. Yok şüpheli ler varsa bunlara da ac ıyal ım. 

B A Ş K A N — Selim Ragıp Emeç (Bursa) ! 

SEL İM RAGIP E M E Ç (Bursa) — Efendim. Sayın Adnan Menderes Hü
kümet in in Yüksek Mecl ise sunduğu A f Kanunu tasarısına ait esbabı mu
cibe lâyihasını ve Adalet Komisyonunun y ine bu tasarıya ait o lmak üze
re veri len izahatı dikkatle takip ettik ve ettim. 

Affı gerekt iren sebeplerin yüksek bir anlayışın ifadesi o lduğu aşikâr

dır. Ne yaz ık ki, bu arada bâzı tenakuzlar dikkati çekiyor. 

Affın cömert bir müsamaha mahsulü o lmasına ait beyan ne derece 

yer inde ise, bu beyanla telifi müşkül olan bir alay istisnai kayıt, affın şü

mul sahasını daral tmak bak ımından o derece üzücüdür . 
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Bir affın hangi sebepler alt ında ilân o lunduğu artık bir müteari fe ha
line gelmiştir. İlânı C. H. P. İktidarı tarafından karar alt ına al ınan ve son 
dak ikada tatbik edi lmekten geri tutulan bugünkü affın D. P. İktidarı ta
raf ından ben imsenmes i ispat etmiştir ki, böyle bir m ü s a m a h a ve şefkat 
tezahürüne ihtiyaç vardır. Eski iktidarın bu bahisteki dar anlayış ına mu
kabil D. P. İktidarının aynı mevzudaki görüşü aras ında kanaat ime göre 
daha büyük bir mesafe mevcut o lmak lâzım gelirdi. O derecede ki, gönül 
gün şartlarının icaplarına 14 Mayıs 1950 hürriyet ve eşitlik n izamının 
memleket te ilk defa teessüsü şerefine, bu mesainin yüzbinler le fersahla
rı içine al ınmasını isterdi. Nitekim; Kanun tasarısının esbabı muc ibes ine 
ait beyanlarda ilânı tekarrür eden affın umumi bir mahiyet i haiz o lacağı 
ifade o lunmas ına mukabi l , kanunun bâzı suçlara ait cezaların indir i lme
ler inden bahsetmesi ve bu ismi taşıması, bunun bir af o lmaktan z iyade, 
idari mahiyet teki ve tecilli bir ceza revizyonu ve nispetl i bir indirme o ldu
ğu göze çarpıyor. Halbuki aylardan ve aylardan beri u m u m i o lmazsa bi
le, pek geniş ölçüde bir affın i lânına intizar eden memleket in ; böyle bir 
karar karşıs ında duyacağı şeyin sadece bir inkisar olacağı şüphe götür
mez . Bu bak ımdan; Yüksek Meclisin tasdikine arzo lunan tasarıyı; yukar
da izah ettiğim sebeplerden ötürü ve bunun icabı daires inde geniş le tmek 
bir zaruret o lmuştur. 

Devlete karşı irtikâpta bu lunmuş, irtişaya sürüklenmiş vazife suiisti
mal i yapmış memurlar için derpiş o lunan af şekli pek dar çerçevel idir. 
Zaman ın şartlarını bu gibi hareketlerde oynadığı kötü rolün nazarı dik
kate al ınarak bu çerçevenin genişleti lmesi ilerisi için korku duymaya se
bep teşkil edemez. Bir defaya mahsus olmak üzere yapı lacak böyle bir af
ta m e m u r u n fena hareketi : sadece onun yanl ış telâkkisinin ve lâubali l i
ğ inin bir mevcudu gibi görmek hatadır. Bunda cemiyet in de mesul iyet 
payı vardır ve bu pay da büyüktür. Affın genişlet i lmesi lüzumu da bence 
bundan ileri geliyor. 

Mükerr ir l ik hariç o lmak üzere bütün suçlarda tecilli af bir zarurett ir . 

Bu i fadenin şümulü içine ister katil suçlusu, isterse ideolojik faaliyetle

rin sorumlular ı için, bir defa, her defa demek o lmadığ ına ve affın şümu

lü içine girenlerden büyük bir kısmının uzun bir ceza devresi yaşamış ol

duklar ına göre, esasen kayıtlı bir tecilli kasteyleyen bugünkü af amel iye

sinin : birçok kimseler için bakıyei müddet i cezaiyelerinin geri b ırakı lma

s ından başka bir mânas ı yoktur. 

Bu şartlar içinde ilân o lunan affın; cemiyet bünyes in i her türlü sar

sınt ıdan vikaye edici tedbirleri de beraberinde taşıdığı meydandadı r . 

Bundan ötürü ve memleket in derin bir fikir inkılâbını temin etmiş o lmak -
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tan doğan büyük huzuru içinde , iki gün sonra idrak edi lecek olan bay

ramı, bütün memleket in her sınıf insanlarına teşmil e tmek el imizdedir. 

Böyle bir bayrama yol açan hâdiselerin bize hak verdirecek olan kuvvet

li esbabı mucibeler i de göz önünde bulunuyor. Hükümet in geniş bir an

layış ifadesi ile hududunu çizmeyi şartsız olarak bize bıraktığı bu affı; kö

tülükleri itiyat edinmiş ve fenalıkları tekrar lanmaktan zevk duyanlar ha

ric inde bütün kaza ve kader kurbanlar ına teşmil ey lemek; elbetteki ye

r inde, elbetteki insani bir hareket olacaktır. İst irhamımı, takdir ler inize 

arzediyorum.. (Bravo sesleri, alkışlar) 

B A Ş K A N — Arkadaşlar, bir takrir vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanl ığa 

Kanunun heyeti umumiyes i hakkındaki müzakere kâfidir. Muhalefet 

konuşmak istemediği takdirde maddelere geçi lmesini teklif ederiz; 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Seyhan) — Sayın arkadaşlar, gayet m ü h i m bir 

kanunun müzakeresindeyiz . Esasen görüyorsunuz ki, kanunu derhal 

müstacel iyet le ve yeğl ikle konuşulmasını kabul etmiş bu lunuyoruz . İve

dilik var, yeğl ik var, bir de müzakere kâfidir dersek acaba bu iş tam mâ-

nasiyle hal ledi lmiş olabilir mi? Filvaki maddelerde görüşülmes i lâz ımge-

len bâzı esbap var, ama kanunun umumi heyet inin görüşü lmes inde de 

bâzı mülâhaza lar söylenmesi icabeder. Fakat umumi olarak bâzı mülâ

haza ve mütalâalar serdetmek için birçok söz almış arkadaşlar vardır . Bu 

arkadaşlar ın da konuşması icabeder. Böyle müh im bir kanunu müzake 

re için bir iki gün değil icabederse on gün daha tatili geciktirebil iriz. Bun

dan evvelki Mecl is gibi değil Demokrat Partiye yakışacak şeki lde bütün 

kanunlar ın çıkarı lmasının yer inde olacağını zanned iyorum. (Alkışlar) 

M U S T A F A ZEREN (Erzurum) — Efendim şimdi A f Kanunu tasans ı 

müzakere edil irken maddelere tabiatiyle geçilecektir. Ayr ıca madde lerde 

de konuşacağız . Binaenaleyh tümü üzerinde aynı şeyi konuşurken bir de 

madde lerde tekrar ayrı ayrı üzerinde durmak vakti geç i rmekten başka 

bir şeye yaramaz . Bu itibarla, müsaade buyurursanız , madde le rde sırası 

geldiği z aman arkadaşlar lâzımı veçhile konuşabil ir ler. Bu da mahal l ine 

masru f olur. Bu itibarla maddelerde konuşacak arkadaşlar ın bunu na

zara a lmalar ını rica ederim. 

Rize Milletvekili 

İzzet Akçal 

Manisa Milletvekil i 

Muhl is Tümay 

Ankara Milletvekili 

Cevdet Soydan 
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B A Ş K A N — Arkadaşlar , ş imdi muhalefetten konuşmak isteyen iki ar

kadaşa söz verdikten sonra tümü üzerindeki müzakeren in kifayeti hak

kındaki takriri reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Ye 

terlik şu şartlarla kabul edilmiştir. Tümü hakkında konuşmak üzere m u 

halefetten Osman Bölükbaşı 'na söz verilecek. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Arkadaşlar, bütün memleket i alâ

kadar eden bu kadar müh im bir Kanun Meclisten alelacele ç ıkar ı lmak is

teniyor. Biz bu intibaı aldık. Komisyon tarafından dün akşam tevzi edi

len bu rapor üzerinde partili arkadaşlar ımla temas etmek imkânın ı bu

lamad ığ ımdan burada serdedeceğim mütalâalar tamamiy le şahs ıma ait 

olacaktır. 

Arkadaşlar , gerek Başbakanın gerek onun taraf ından okunan Hükü

met programının ifade ettiği esaslara muhal i f b ir takım hükümler i bu ta

sar ıda görüyoruz. Beş seneden beri yaptığımız mücade lede kendimize 

mihver yapt ığ ımız fikir ne idi? Bu memlekette Anayasa tatbik edi lmiyor, 

Anayasay ı hiçe sayan kanunlar çıkarılmıştır, anti demokrat ik ve eski ni

zamın ifadesi olan bu kanunlar kalkmadıkça bu memleket te mil let in hâ

k im o lduğu iddia edi lemez noktaları etrafında mütemad iyen k o n u ş m u ş 

insanlarız . Fakat el imizdeki Hükümet tasarısında Anayasaya ist inaden 

m a h k û m edi lmiş vatandaşlar hakkında en ufak bir kayda dahi tesadüf 

edemiyoruz . 1946 senesinin ma lûm şartları içinde seçim yapmış olan 

Cumhur iye t Halk Partisi i lktidara gelmişti. Böyle bir iktidarın meşru iye

ti üzer inde münakaşa etmek bu milletin tabiî bir hakkı o lduğu halde bu 

hakkı milletin el inden almak için kanun çıkarılmıştır. Bizzat Demokra t 

Part inin o zamanki lideri Celâl Bayar şu sözleri söylemiştir. 

B A Ş K A N — Yalnız af üzerinde konuşunuz. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Af buyurun, af üzer indedir (Gülüş
meleri 

Şimdi arkadaşlar; dünkü liderinizin bu mevzudaki sözlerini hatırlatı

y o r u m : Diyor ki, "Seçimlerin kanunsuz yapı ld ığ ından bahse tmek imkâ

nı o lmayan bir memlekette normal bir idarenin hüküm sürdüğünü ve si

yas i tenkid hürriyetiyle matbuat hürriyetinin o lduğunu söy lemeye imkân 

var mıd ır?" 

İşte bir hukuk devletinde emsal ine rast lanmayacak şeki lde kanunlar 

ç ıkar ı lmak suretiyle hakikatin bu millet taraf ından duyu lmas ına mân i 

o lunmak istenmiştir. Seçimlerde yolsuzluk yapıldı , hepiniz bunun ıstıra

bını çekmiş insanlarsınız. İçimizde mazbatası gasbedi lmiş arkadaşlar 

vardır . Bu arkadaşlar bir gün hakikati ifade ettikleri zaman, siz Mecl is in 
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meşru olmadığını bahsettiniz diye hapishaneye sürüklendi ler . Şimdi 
bunlar ı umumi vaziyette m ahkûm olarak mı telâkki edeceğ iz? Bunlar 
suçlu mudur lar? (Affa dâhil sesleri) Bi l iyorsunuz ki. bu af Kanunu mut lak 
değildir, hakiki mânasiyle bir A f Kanunu değil bir Tecil Kanunudur . Mec
lisin meşru olmadığını ifade eden bir vatandaş m a h k û m edi lmiş, bugün 
hap ishanede bulunuyor. Farzediniz, bu kanun çıktı ve affedildi. Fakat bu 
va tandaş yeni bir suç işlerse yakas ından yapışacağız , vaktiyle sen Mecli
sin meşru olmadığını söyledin, y ine içeri gir diyeceğiz. Bunu istiyor mu
sunuz? 

Başbakan Adnan Menderes , "Anayasaya, demoras iye aykırı o lan ka
nunlar ın, demokras i icaplarını reddeden kanunlar" tâbirini kul lanmışt ır . 
Bu kanun dışı kanunlar ın i tham ve mahkûm ettiği insanları biz hakika
ten m a h k û m mu telâkki edeceğiz? Bunu bayrak yaptığ ımız, kabul ettiği
miz takdirde bu mücahit ler in fikirlerine ve mücadele ler ine karşı ve biz
zat mil lete karşı fena bir duruma düşeriz. (Onlar affediliyor sesleri) 

Arkadaşlar ; tasarıda ve komisyonun raporunda bu mese leye hiç te
mas edi lmemektedir . Bizzat kendi arkadaşlarınız vardır, demokras i mü
cadeles inde birer mücahit olarak selâmladığımız, bu uğurda her şeyini 
feda etmiş insanları bizler m ahkûm telâkki edersek mil letin hakk ımızda 
ne düşüneceğ in i tahmin etmek güç olmaz! Binaenaleyh arkadaşlar , Ana
yasaya aykırı kanunlara ist inaden mahkûm edi lmiş insanlar hakk ında 
husus i bir hüküm vaz'etmeliyiz. Onları bir m a h k û m değil, bir mücah i t 
olarak selâmlamalıyız . (Alkışlar) 

Sonra arkadaşlar, biraz evvel bu kürsüden bir arkadaş, namus lu bir 
hâkimi , bir savcıyı komüniz imle i tham eden bir vesikayı okudu. Dünkü 
iktidarın birçok bedbaht insanları koruduğu, onları desteklediği açıktır 
ve bunlar bugün bu memlekette işbaşındadır. 1946 dan beri hürr iyet için 
mücade le edenler hâlâ hapishanelerdedir . Bunlar hakkında da bu af ka
nununda bir hüküm konmamışt ır . Eski iktidarın kötülükler ine alet o lan
lar henüz iş başındadır. Yeni iktidarın vaktiyle bir zu lüm aleti o larak iş
lemiş olan bu cihazı kendi amal ine kul lanma ihtimali olabilir. İst ikbalde 
idare teşkilâtının bitaraflığını temin edebi lmek için bunlar ın bertaraf 
edi lmesi lâzımdır. Binaenaleyh kanun adamıy ım diyenlerin kanunu çiğ
nemes ine mâni olmak için günahkârlar ın tecziye edildiğine dair bir mi
sali onlara vermek zorundayız. 

Arkadaşlar , hepimiz birlikte arkadaşların reyleri çal ındı dedik, maz

batalar tahrif edildi dedik. Şimdi bu reyleri çalanlar, bu mazbata lar ı tah

rif edenler affedililiyor, fakat öbür taraftan ev lenme maksadiy le bir kız 

kaçıran affedilmiyor. 

418 



BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN 

419 

Arkadaşlar , bir kızın, bir vatandaşın ırzına tecavüz edeni a f fetmezken 

bir milletin ırzı olan reyine tecavüz eden günahkâr lar ı nasıl af yo luna gi

debil ir iz? (Bravo sesleri) Sonra arkadaşlar, bunu kabul ettiğimiz takdirde 

14 Mayısta yeni bir devir açıldığının mânasını bu mil lete nasıl kabul et

tirebil iriz? 

Arkadaşlar , yeni bir devir açmak, eskilerin gidip biz im ge lmemiz de

mek değildir. Yeni bir devir açı lması, eski z ihniyetin gidip yeni bir z ihni

yet in ge lmesi ile, eski müesseseler in yerine yeni müessese ler in kuru lma-

siyle m ü m k ü n olur. Aksi takdirde sadece şahıslar değişmiş olur. 

Arkadaşlar ; Türk Milleti efendi değişt irmek için mücade le etmedi , 

efendi o lmak için mücade le etti. Bu milletin hak ve hürriyet ler ine teca

vüz eden ve oylarını çalanları af etmeye bu Mecl isin hakkı yoktur . 

Arkadaşlar ; biraz evvel de bahsett im, bir tahsildar, belki zaruret şev

kiyle iht iyacına binaen 10 lirayı z immet ine geçirdiği için suçlu görüyoruz 

da bütün bir milletin mukadderat ına, reylerine el uzatanlar bu kanuna 

göre affediliyor. Kendimizi , beş senelik mazimizi inkâr e tmek istemiyor

sak bunlar ı asla af etmemeliyiz. 

Ancak bu suretle 10 sene sonraki bir vali iktidarı m e m n u n etmek, 

maaş ın ın artır ı lmasını temin etmek için, daha yüksek bir mevk ie geçmek 

için, mil let in ırzına el uzatmak cesaretini gösteremeyecekt ir . Bu misal i 

vermediğ imiz takdirde ise, herkes gayet tabiî şunu söyleyecektir. "Herke

sin yaptığ ı yanına kâr kaldı! Bunlar da Halk Partisinin yaptığ ını yapt ı . . . " 

Halk Partisi de, Milletçiler de, sizler de hep bu memleket in evlâtlarıyız. 

Binaenaleyh, şahsi dürüst lüğümüzle , şahsi ahlâkımızla, mil lete teminat 

vere l im, suçluları, günahlar ı tecziyede misal verel im, arkadaşlar. . . 1946 

seçimler inde milleti hiç bir bak ımdan tatmin e tmeyen bir iktidar ortaya 

çıkmıştır . Milletin reyine mazhar olmayan, it imat kazanamayan bir Mec

lis memleke t işlerini elbette yürütemezdi . Nitekim yürütmemişt i r de ! 

Halk Partisinin iktidarda dört sene zarfında yapmış o lduğu şey, geçmiş

teki günahlar ını unut turmaya çal ışmak, gelecekte, iktidarı yen iden ken

disi için temin etmek gayreti o lmuştur. Böyle bir düşünce ile hareket 

eden bir iktidarın memlekete kaç mi lyona mal o lduğunu biran düşünme

nizi r ica eder im. Mi lyonla ve milyarla ö lçülemeyecek zararları , haksızl ık

ları bir tarafa bırakıyoruz, fakat tahsildar 10 lira çalmış diye onunla meş 

gul oluyoruz. 

Diğer taraftan arkadaş lar , b i l i yorsunuz ki, ferdî haklar , fert ler ta

raf ından değil, hükümet ler tarafından tecavüze uğruyor. Vatandaş ın in

sanlık hakkı , siyasi hakkı fertler tarafından değil, hükümet ler taraf ından 
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tecavüze uğruyor. Biz bunlara karşı harekete geçmezsek, yeni bir devir 

açt ığımız iddiasında bu lunmamız ın mânas ı kalmayacakt ır , arkadaşlar . 

Va tandaş haklarını çiğneyenler, hürriyetleri gasbedi l ip siyasi suçlar işle

yenler bugün yüksek mevki lerde bulunuyorlar . Mahkemelerde hakk ında 

hiçbir h ü k ü m veri lmediği halde, bir şefin emri ile 1500 mumluk ampul 

lerin ö ldürücü ışığı alt ında tabutluklarda, engiz isyon devr ine taş çıkara

cak yer lerde binbir mezal ime uğrayan masum insanlar vardır. Bugün siz 

bu meza l imi yapanlar ı da affedeceksiniz. 

Arkadaşlar , bugün Temyiz mahkemes ine gidecek olursanız bu meza

l imin hesabını orada nasıl görmekte olduklarını yak ından müşahade 

ederseniz. Eğer bunları affedecek olursanız, gerek Demokrat Parti ve ge

rek diğer bir parti olsun, her hangi bir iktidarın, kendi maksad ına hizmet 

e tmeyen insanlara aynı işkenceyi yapt ırmayacağını ne ile temin edebil ir

siniz. İnsan haysiyetini ç iğnemiş, insan şerefiyle oynamış olanları asla af

fetmemeliyiz ! Fertler tarafından vâki tecavüzler bir dereceye kadar affedi

lebilir; fakat yüzler ine kanunun maskesini takanları, kanunlar ı hiçe sa

yanlar ı ve her iktidara aynı şekilde uşaklık yapanlar ı asla af fetmemeliyiz ! 

Dün arkadaşımız ı komünist olarak i tham edip leke lemeye çal ışan in

san, bugün o arkadaşımız milletvekili olarak buraya gel ince bir kuzu 

pos tuna bürünüyor , meliyor, dostluk ve arkadaşl ıktan bahsediyor . Bunu 

m u affedeceğiz? Eğer idare cihazını bunlardan temiz lemek için lüzumlu 

tedbirleri a lmaz, gerekli müesseseler i kurmazsak, 14 Mayıs inkılâbı da 

tatlı bir hât ı radan ibaret kalacaktır. Hürriyeti bu memleke t yeni mi gör

dü? Tanz imat tan beri devam edegelmekte olan hâdiseler gösteriyor ki bu 

millet bir şey istiyor : Devleti Kanuna bağ lamak , k a n u n u da mi l le t in 

v i cdan ına bağ lamak . Bunu bugün dahi t amamiy l e t ahakkuk e t t i reme-

miş izd i r . 

Arkadaşlar , şahsi işlerden bahsetmek istemem, fakat yer i ge lmişken 

misal verey im : 1946 seçimlerinde ben de milletvekil i o larak seçi lmişt im, 

hem de pek çok oy alarak! İşte Yozgadlı lar burada. . Ne o ldu? Ben im hak

kımı gasbedenler bu Meclise milletin mümessi l i olarak geldiler, ben de 

Sorgun hapishanesine gitt im. Zonguldak'a gitt im. Zongu ldak l ı arkadaş

larımı işhat ederim, ora emniyet müdürü Sökmensüer ' i m e m n u n etmek 

için hakk ımda iftira tertibine koyuldu, mitingte sivil polisi ame le kıyafe

tine sokarak hâdise ç ıkarmaya teşebbüs etti. Biz bütün tedbirleri aldık, 

savcıl ığı haberdar ettik kürsüye çıkar ç ıkmaz da bu oyunlar ını halk hu

zurunda ortaya koyduk. Bir hâdise olmadı çünkü orada savcı vardı . Bu

nunla da iktifa etmediler birkaç sene sonra bir köşede not tutan adamı 
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tazyik ederek hilafı hakikat bir zabıt tanzim ettirdiler, fakat savcıl ığın ha

zır bu lunduğu bir yerde sonradan ileri sürülen zaptın kabul ed i lemeye

ceğini her nasılsa kabul eden Adalet Bakanlığı takibat için izin vermedi . 

Ş imdi bunu yapan adamı da mı affedeceğiz? Bu adamın halen polis mü

fettişi o lduğunu öğrendim. Şahsi iddiamdan vazgeçebi l ir im, beni ısıran 

yı lanı affedebilirim ama, o yı lan yaşadıkça yarın sizi de ısırır. 

B inaenaleyh beş seneden beri baskı yaparak millî hâkimiyet n izamı

nı bir terör havası içinde iflâs ettirmek isteyenleri, vatandaşlar ın siyasi 

haklar ına tecavüz edenleri, başka türlü vasıtalarla vatandaşı baskı altı

na alanları Meclis affettiği takdirde bizzat affın hikmeti vücudu ka lmaya

cağını kabul edebiliriz. Buna gitmeyel im. 

Ben şahsi kindarl ığ ımdan dolayı bunları söy lemiyorum. Ceza bence 

ist ikbalin zekâtıdır. Bu bakımdan bunların af fedi lmemesini ist iyorum. 

Maruzat ım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Hükümet tümü hakkında söz istiyor m u ? 

A D A L E T BAKANI HALİL Ö Z Y Ö R Ü K (İzmir) — Muhterem arkadaşlar , 

A f tasarısının hududu umumiyes inden bahsedi l i rken bittabi artık affın 

lü zumuna dair söz söylemeyi zait telâkki ediyorum. 

Affın, bu memlekette ş imdiye kadar hazır lanmış efkârı umumiye m u 

vacehes inde behemahal nazara al ınmasının, tatbik edi lmesinin lâzımgel-

diği artık umumi bir kanaat hal inde yer almıştır. 

Ben yalnız tasarının ihtiva ettiği umumi hat lardan bahse tmek istiyo
rum. Tasarı , haddi zat ında bir umumi aftan bahistir ve bu h ü k m ü de ta
ş ımaktadır . Bu karakteri taşıdığının bariz misali tasarının birinci madde 
si hükmüdür . Birinci maddes inde "15 Mayıs tarihine kadar iş lenmiş olan 
bütün suçlar affedilmiştir" tâbiri yoktur. Fakat bunun yer ine, "Suçlar 
hakk ında takibat yapı lmaz, ve cezalar çektir i lmez" denilmiştir . Bu sözün 
söy lenmesinin veçhi illeti; 3 üncü maddeye koyduğumuz hükümdür . 

3 üncü maddede dedik ki; beş sene zarfında altı aydan fazla cezayı 
müste lz im bir hareket yapıldığı ve mahkûmiyet tahakkuk ettiği takdirde 
evvelce affedilmiş olan ceza ile birlikte çektirilir. Bu h ü k ü m bugünkü Ce
za Hukuku prensiplerini teşkil eder : Tesadüfen konan bir h ü k ü m değil
dir. Esasen Ceza Kanunumuzun mütaaddit prensipler inde bu hükümler 
mevcuttur . Meselâ ceza tecilleri, tekerrürler... Beş sene zarf ında yeni bir 
suç işlendiği takdirde tecilden müstefit olan kimse bundan istifade hak
kını kaybeder . Ona müeccel cezası da çektirilir. Kezalik, ceza herhangi 
bir suret le sakıt olduğu veya çekildikten sonra aradan beş sene z aman 
geçtiği takdirde mesele yoktur, fakat bu seneler zarf ında suç işlerse mü-
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kerrir sayılır. Bunun sebebi şudur : Milletlerarası Kriminioloj i Enstitüle

r inde yapı lan incelemelerden ve tutulan istatistiklerden anlaşı lmıştır ki, 

m a h k û m olan bir adam cezasını çektikten sonra beş sene iç inde yen iden 

bir suç iş lemeye temayül göstermektedir . Beş sene geçt ikten sonra salâh, 

yüzde doksan beştir. Bunun içindir ki, da ima bu beş sene nazara alın

mıştır. Ceza kanunlar ında bu kabîl müessese lerde ve afların k ısmı âza-

mında tatbikatta hüküm olarak tesis edilmiştir. Bu itibarla hem suçtan 

m e n etmek, tahzir etmek hükmü vardır, hem de bir işarettir, bir terhibe 

saiktir. Bunun için birinci maddede affedilmiştir sözünü ku l lanmamak, 

sebebi budur. Karakterini umumi olarak arzetmişt im. 

A f tasarısının diğer maddeler i ist isnalardan bahistir. A f u m u m i oldu
ğu takdirde, mutlak olarak bir affın hiçbir zaman şayanı kabul o lmadığ ı 
muhakkakt ı r . Söylendiği veçhi le, belki monarşi lerde, hükümdar l ık devir
lerinde bunlar olabilirdi. Fakat büyük Devlet nazariyelerine dayanan ida
relerden şüphesiz ki, tebaa, o memleket üzer inde yaşayan insanlar doğ
rudan doğruya hükümdar ın kulu ve memleket de kendi babas ından 
mevrus olan mülküdür. Bu itibarla hükümdar bunun üzer inde istediği 
gibi tasarruf edebilir. Fakat hukuk Devlet inde böyle düşünülmes ine im
kân yoktur. Bu itibarla umumi aflar kurulamaz. 

Affın felsefesini tekrarı zait buluyorum. Bunun için birçok sözler söy
lendi. Yalnız umumi af şayanı kabul o lmadığ ına göre bunun istisnaları
nı nelerin teşkil ettiğini düşünmek lâzımdır. İstisnaların, aftan hariç bı
rakı lması lâzım gelen istisnai suçların neler olması icabeder? Bunlar, hiç 
şüphe yok ki, insanların en mukaddes varl ıklarına karşı iş lenen suçlar
dır. Bu, Devlet in varlığına, emniyet ine, şahsiyetine karşı iş lenmiş olan 
suçlar o lmak lâzım gelir. Bunun içindir ki, ferdin hayatına, ırz ına ve ma
l ına karşı iş lenmiş ağır suçlar ikinci maddenin dairei şümulüne ithal 
edi lmiş ve istisnalar meyanında zikredilmiştir. Hayata karşı iş lenen en 
ağır suçlar kasten, t aammüden öldürmeler, ağır fiiller, ağır suçlardır. 

Irza karşı iş lenmiş suçlara gelince; hiç şüphe yok ki, ırz, gerek mâne 

vi surette, gerek maddi surette, her ne suretle olursa o lsun ferdin mu

kaddes tanıdığı haklardan birisidir, bunun üzer inde t i tremektedir ve tit

remesi lâzımdır.. . 

Umumî ahlâkı, adabı umumiyey i korumak bak ımından bunlar ın be-

hemaha l teyit edilmesi lâzımdır. 

Ferdin mal ına karşı iş lenmiş suçlar da ağır suçlardandır . Mese lâ 

adam kald ı rmak ve cebren soygunculuk yapmak, 495 inci madde hük

m ü n e göre fiilleri işlemek, bunlar mala karşı iş lenmiş olan ağır suçlardır. 

Bu it ibarla bunlar hariç bırakılmıştır. 
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Devlet in şahsiyetine taallûk eden suçlara gel ince; bunu da kezal ik 

Devlet in varl ığına kastetme suretinde olanlarını, memleket in u m u m i ni

zamın ı bozacak hareketler mahiyet inde tezahür etmiş olan komünist l iğ i 

de aftan ist isna etmek zorunda kalınmıştır ve bu, çaresizdir, zaruridir . 

Bunun haricinde Askerî Ceza Kanununda göster i lmiş askerî suçlar ve 

Türk Ceza Kanununun maddeler ine atıf suretiyle cezalandırdığı suçlar, 

aheng i muhafaza için, aftan istisna edilmiştir; 

Bir arkadaşımız burada söz söylerken, kendi fikir ve mütalâalar ın ı 

ileri sürerken ırza geçme suçlarının da affa ithalini istemektedir . Memle 

ket n a m u s ve haysiyetine bir darbe vurmak suretiyle ve haddizat ında in

sanl ıktan tecerrüt ederek kendi nefsi ihtirasatını tatmin için ferdin işle

diği fiilî harekâtın affın şümulüne ithalini, biz doğru bulmadık . Arkada

şımız bunlar ın alelekser ev lenme zaruretiyle işlenen suçlardan o lduğun

dan bahis buyurdular ve bâzı şartları yerine get i remediğ inden dolayı ni

kâhsız bir leşmelerin de bu duruma soktuğundan bahsetti ler. 

Muhte rem arkadaşlar ım; bu memlekette öyle feci hâdiseler cereyan 

etmiştir ki; arkadaşımız ın bir zaruret neticesi olarak işlenen bâz ı fiil ve 

hareket ler in umumi affa ithalini muvafık gören düşünces inin, ş imdi bah

sedeceğ im o feci hâdiseleri işitince, derhal değişeceğine i t imadım vardır . 

Belki bâzı larımızın hatır ında kalmıştır : Bundan bir müdde t evvel mevki i 

içt imaisi yüksek bâzı şahsiyetler birleşerek Ankaranın bir yer inde tut

tukları eve, bâzı kimseler delaletiyle, henüz 12-13 yaş lar ındaki mektep 

çocuklar ını getirerek en şeni hareket ve tecavüzleri yapmaktan çek inme

mişlerdir. Bir şikâyet üzerine bu yuva dağılıp iş mahkemeye intikal et

miştir. Ceza Kanununun 414 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğ ince 

15 yaş ına kadar olan çocukların hayat ve mematlar ını korumak için ve

sayet alt ında bulundurulmasını temin eden bâzı hükümler va z ed i lmek 

tedir. Bu suçluların affedilmesi çok güçtür, esasen her bak ımdan kötü 

hareketlerdir . 15 yaş ından küçük bir kız çocuğuna yapı lan tasallut, suç

tur ve hiçbir zaman meşru bir emele dayanmaz. 

Hükümet tasarısında aftan istisna edilmiş olan suçların göster i lme

miş o lduğundan şikâyet ettiler. Hükümet gerekçesinde bunu uzun boy

lu göstermeye lüzum görmedik. Bu, nihayet bir eksiklik telâkki edil irse 

bunu da arzedebil ir im. İstisna edilen suçlar, sırasiyle şunlardır : A d a m 

ö ldürme, ırza geçme, kız ve kadın kaçırma, fuhşa teşvik, yol kesme, yağ

ma, z immet ve ihtilas, irtikâp, rüşvet, casusluk, komünist l ik propagan

dası, mukayye t tekerrür. 
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Cezaevler inde hükümlü olarak yatan : 

Adam ö ldürme 8 488 

Irza geçme 1 220 

Kız ve kadın kaçırma 1 330 

Fuhşa teşvik 17 

Yol kesme, yağma 370 

Z immet ve ihtilas 287 

İrtikâp 55 

Rüşvet 100 

Casusluk 88 

Komünist l ik propagandası 103 

Mukayyet tekerrür 500 

12 567 kişi vardır . 

Derdesti rüyet (Komünist l ik) 110 

Hergün yeniden gelenleri de hesaba katarsak ceza evleri mevcudu 20 
bini aşmaktadır . Buna göre, eğer tasarı bu tarzda kabul buyuru lursa 
aşağı yukar ı yarısı ceza evler inden çıkmış olacaktır. Tabiî geniş le tme ve
ya dara l tma tekliflerine göre bu miktar azalabilir veya çoğalabil ir . Bina
enaleyh ırza geçme suçları düşünüldüğü gibi basit bir hâdise değildir. 

Görülüyor ki, bir daha arzedeyim, bu yüzden 1220 kişi m a h k û m e n 
yatmaktadır . Belki bundan daha fazla olmak üzere de mahkemelerde der
desti rüyet dâvalar vardır. İstisnalar, heyeti umumiyes iy le 45 maddey i 
bulmaktadır . Ma lûmu âliniz olduğu üzere, Ceza Kanunu 588 maddedir . 
Bunun 89 maddes i umumi hükümler i ihtiva ettiği için bu miktarı çıkarır
sak geriye kalan 500 maddedeki suçlar affedilmektedir. Binaenaleyh, af 
şâmil değildir diyenler bu rakam karşısında her halde düşüneceklerdir . 

Y ine bir arkadaşımız rüşvet suçlarında ağır para cezasını müste lz im 
suçlar bu lunduğunu bahsetti ler, bunlar ın da prensip itibariyle affın şü
mulüne g irmesi lâzımdır dediler. Hükümet tasarıs ında ve komisyon tasa
r ıs ında o lduğu gibi devletin şahsiyetine karşı iş lenmiş olan suçlar aftan 
ist isna edilmiştir. Burada para miktarı, cezanın nevi esas tutulmamışt ır . 
Afta mikyas ve kıstas, suçtur, bu suçun umumi efkâr üzer inde, â m m e 
hukuku üzer inde yapacağı tesirlerdir. Bu bak ımdan tasarıda tespit edi
len esaslar böylece al ınmış ve böylece tespit edilmiştir. Yoksa cezanın ne
vi, miktarı , para cezası o lması asla bahse konu değildir. Ni tek im komis 
yon sözcüsü arkadaşımız ın da arzettiği gibi rüşvet, irt ikâp, irtişa ve z im
met ile alâkalı suçlar hususunda ekseriyetin noktai nazar ı ile t esadüm 
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hal inde bulunan Hükümet in düşüncesi burada kendini göstermektedir . 
Biz bir prensip ortaya koyduk ve dedik ki; Devlet in emniyet i , mal ı aley
hine iş lenmiş olan suçlar aftan istifade etmelidir. Evet ekseriyet b u n u n 
prens ip olarak kabulünü muvafık bulmakla beraber, miktar ı üzer inde 
duruldu. 500 liraya kadar olan miktar z immete geçir i lmiş veya irt ikâp 
edi lmiş, rüşvet olarak al ınmış olduğu takdirde bunlar ın mürtekipler i af
fa dâhil olmalıdır, denildi. Yüksek ma lûmunuz o lduğu üzere, bir kaidei 
esasiye hiçbir zaman ihmal edi lemez : "Eylemde iştirak, h ü k ü m d e de iş
tiraki ist i lzam eden, sebepte vahdet o lunca hükümde de ittihat tabiîdir." 
Niçin affediyoruz? Şenî bir hareket hiç şüphe yoktur ki, küçükte de bü
yükte de aynı suretle tezahür eder. Binaenaleyh bunu miktar it ibariyle 
ay ı rmaya imkân yoktur. 

Diğer hususlar hiç şüphe yok ki, maddeler müzakere edildiği z aman 
mevzuubah is edilecektir. Biz de noktai nazarımızı arzedeceğiz . 

Bir arkadaşımız, Anayasaya muhal i f kanunlara tevfikan m a h k û m 
edi lmiş kimselerin istisna edi lmiş o lduğundan bahsett i ler. Bu doğru bir 
iddia değildir. Eski Meclisin meşru olmadığını söy lemesinden dolayı ha
pishanelerde yatan, mahkûm olan kimseyi bendeniz hat ı r lamıyorum. 
Bütün suçlar, Türk Ceza Kanunundaki ve hususi ceza kanunlar ındaki 
esaslara tevfikan cezalandırı lmıştır ve mahkûm olanları bu tasarıda na
zarı it ibare alınmıştır. Bendenizce hâdisede kıyası meal farkı vardır . Rey 
ça lmakla kız kaçırmak arasında bir fark o lduğunu istidlal yo lu ile ileri 
sürdüler. Biz bu tasarıyı hisle değil bir prensiple hazırladık, hareket imiz -
deki hedefimiz budur. 

Muhtel i f vesilelerle arzettiğim gibi anti demokrat ik sayı lan hükümler , 
kanunlar bulunuyorlarsa, bunları da tedricen ele alarak temiz lemek ka
rarındayız. Nitekim kablel hüküm tevkif edi lme meseles inde, mevcut ka
nunlar ımızdaki hükümler i tadil edecek beş tasarı hazırladık, Başbakan
lığa sunduk, yak ında Büyük Meclise takdim edilecektir. Bunun gibi Ce
za Kanununda ve diğer kanunlarda, anti demokrat ik sayı lan esasları , 
hükümler i de birer birer ele alıp bunlar için de tadiller sunacağız ve bil
hassa şahıs hürriyetinin her türlü tecavüzden masuniyet in i temin ede
cek bir "Habeas Corpus " Kanunu vücuda get irmek karar ındayız . Buna 
ait tasarı hazırlanıyor, yakında arzedeceğiz. Bu, masuniyet i şahsiyenin, 
şahıs hürriyetinin bir Anayasası olacaktır. Binaenaleyh, bu kanunda , 
mevcut esaslara uymayan şahıs hürriyetini bağlayıcı bir h ü k m ü n diğer 
kanunlara da konulmaması ve bu kanunun, bütün mütemedd in memle 
ket lerde o lduğu gibi, bizde de hürriyetin, masuniyet in bir Anayasas ı ola
rak kabul edi lmesi lâzım gelir. Bunu inşallah yakın zamanda sunacağız . 
B inaenaleyh, tasarının heyeti umumiyes i hakkında maruzat ım bundan 
ibarettir. 
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Maddelere geçildiği zaman mütalâat ımı arzederim. (Alkışlar, bravo ses
leri) 

B A Ş K A N — Arkadaşlar bir takrir var. 

Ş imdi tümü üzerinde münakaşa yapı ldıktan sonra, affederseniz, bir 
noktayı hat ır latmak isterim : Tüzük hükümler ine göre, madde lere geçil
mesi reye konur, maddelere geçi lmesine karar verildiği takdirde müzake 
re maddeler üzerinde devam eder. Maddelere geçi lmesi reddedi ldiği tak
dirde ise tasarı reddedi lmiş olur. 

Y ine aynı şekilde tasarının komisyona veri lmesi hakkındaki teklif re
ye konup kabul edildiği takdirde tasarı y ine reddedi lmiş sayılır. 

Arkadaşlar , şimdi bir teklif var, onu okutup reyinize arzedeceğ im. 

Af Kanunu tasarısının bugün umumi heyete sevkedi leceğini önceden 
b i lmediğ im için, temas ettiğim noktaların kanuna ithali maksadiy le tasa
rının Adalet Komisyonuna havalesini talep etmek zaruret inde kaldığ ımı 
arzeder im. 

B A Ş K A N — Efendim, takrirde tasarının komisyona havalesi isten
mektedir . Tasarının Komisyona iadesi hakkındaki bu teklifi reye arzedi-
yo rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Reddedilmiştir . 

Ş imdi maddeler in müzakereler ine geçi lmesini kabul edenler. . . Etme

yenler. . . Maddelere geçi lmesi ekseriyetle kabul edilmiştir. (2) 

Uzun ve çetin görüşmeler sonunda kesinleşen metin aşağıdaki b iç im
de 5677 sayılı Kanun olarak yayımlandı . 

BİRİNCİ M A D D E — 15 Mayıs 1950 tarihinden önce iş lenen suçlar 

hakk ında takibat yapı lmaz ve hükmedi lmiş cezalar infaz o lunmaz . 

(2) Değerli düşünceleri sergileyen madde görüşmeleri geniş yer tutmaktadır. Bu gö
rüşmeler için : Tutanak Dergisi: C.l, Sa : 619 - 720'ye bakınız. 

(*) Resmî Gazete : 15. VII. 1950 - 7559 
Kavanin Mecmuası: C.33, Sa. 68 - 69 

Yüksek Başkanl ığa 

13. VII . 1950 
Kırşehir Mil letvekil i 
Osman Bölükbaş ı 

No. 

5677 

Bâzı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun (*) 

Kabul Tarihi 

14. VII . 1950 
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Bu madde hükmü fer'i ve mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiye t l e 
rinin neticelerine de şâmildir. 

İKİNCİ M A D D E — Aşağ ıda yazılı bentlerde gösteri len suçlar, bu ka
nunun 5 inci maddes i hükmü saklı kalmak şartıyle, 1 inci madden in şü
mulü dış ında bırakılmıştır : 

a) Türk Ceza Kanununun, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133 üncü maddeler inde yazılı suçlarla bunların 168, 171 ve 172 nci 
madde lerde gösteri len şekilleri ve 135 inci maddenin 2 nci bend inde ve 
136, 137, 138, 140, 141, 142 ve 143 üncü maddeler inde yazıl ı suçlar; 

b ) Miktar ve kıymetçe (500) l iradan fazla olan (500 lira hariç ) z immet , 
ihti las, irt ikâp, rüşvet suçları ile Türk Ceza Kanununun 366, 367 ve 368 
inci maddeler inde yazıl ı müzayede ve münakaşaya fesat kar ışt ı rmak suç
ları ve 4237 sayılı Kanunun şümulü içine giren suçlar; 

c) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 417, 418, 429 ve 430 uncu 
maddes in in birinci fıkrasiyle, 431 , 435 ve 436 nci madde ler inde yazı l ı 
suçlar. Ancak, kaçırmak ev lenmek maksadiy le yapı lmış ve kaçır ı lan kim
senin ırzına geç i lmemiş ise 1 inci madde hükmü uygulanır . 

ç) Türk Ceza Kanununun 374, 448, 449, 450 ve 451 inci madde ler i 
ile diğer kanunlarda yazılı aynı mahiyetteki adam ö ldürme suçları; 

d ) Türk Ceza Kanununun 495, 496, 497, 498 ve 499 uncu madde le 
r inde yazıl ı suçlar; 

e) Asker î Ceza Kanununun 55, 56, 94, 97, 100, 101, 102, 103 ve 104 
üncü maddeler iy le 148 inci maddesinin (B) bendi ve yukar ıdaki bentler
de Türk Ceza Kanununun maddeler ine atıf suretiyle cezalandırdığı fiiller; 

f) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazıl ı ö lüm cezasını müs -
telzim suçlar : 

g) Tekerrür hükümler in in tatbikini gerektiren aynı c insten suçlar. 

Ü Ç Ü N C Ü M A D D E — Bu kanunun 1 inci maddes inden faydalanan 
hükümler , kanunun yürür lüğe girdiği tarihten it ibaren, m a h k û m olduk
ları cezanın zaman aşımı süresi içinde ve her halde 5 yıl zarf ında aşağı 
haddi 6 aydan az o lmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı müste lz im aynı c ins
ten diğer bir cürüm işledikleri takdirde evvelce haklar ında hükmed i lm iş 
bu lunan cezanın infaz edi lmeyen kısmı aynen çektirilir. 

D Ö R D Ü N C Ü M A D D E — Bu kanunun hükümler i , kanunen kullanıl
ması , yapı lması , taşınması, bulundurulması , satı lması, a l ınması ve 
memleke te sokulması suç teşkil eden veya inhisara tâbi bu lunan eşya
nın müsaderes ine karar vermeye mâni değildir. 

ANCAK ; Gümrük Resmi ile gümrüklerde a l ınmakta olan Hazineye, 
özel idarelere ve belediyelere ait b i lûmum vergi ve resimlerle ve o rman 
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mahsul ler in in tarife bedel ler ine mütaall ik ilgili dairelerin her türlü talep 

haklar ı mahfuz kalmak üzere kaçak olduğu sanı lan maddeler sahipleri

ne iade olunur. 

BEŞİNCİ M A D D E — Bu kanunun 2 nci maddes inde gösteri len cü
rümlerden dolayı hükmedi lmiş ve edilecek cezaların üçte ikisi, hükmedi l 
miş ve edi len miktar 2 seneden az ise (iki sene dâhil ) t amamı indirilir. 

Ö lüm cezası 20 yıl ağır hapis ve müebbet ağır hapis cezası 15 yıl ağır 
hapis cezas ına çevrilir. 

ALT INCI M A D D E — Firar halinde olup da bu kanunun yürür lüğe gir
diği tar ihten it ibaren memleket içinde bulunanlar 6 ay ve memleke t dı
ş ında olanlar 8 ay zarfında Cumhur iyet Savcı l ıklarına müracaat la tesl im 
olmadıklar ı takdirde 5 inci madde hükmünden istifade edemezler . 

Bu kanunun yürür lüğe girdiği tarihte asker kaçağı , izinsiz, bakaya, 
yok lama kaçağı ve saklı bulunanlar ve askerl ikten kurtu lmak için hile 
yapanlar kanunun yürür lüğe g irmesinden it ibaren 3 ay iç inde resmî 
merci lere tesl im olmak şartiyle affolunmuşlardır. 

YEDİNCİ M A D D E — Bu kanun hükümler inin, Hâkimler ve Memur în 
Kanunlar ı ile bunlara ek kanunlara ve sair hususi kanunlara tevfikan 
ver i lmiş ve veri lecek idarî ve inzibati karar ve yapı lmış ve yapı lacak iş lem
lere ve subay, askerî memur , gedikli erbaş ve erbaşların cezalar ının hu
kuki net iceler inden olan rütbenin kaybedi lmesi ve orduya subay, me
mur, gedikli olarak kabul o lunmamak ve askeri nispetin kesi lmesi iş lem
lerine şümulü yoktur. 

28 Şaban 1342 ve 3 Nisan 1340 tarih ve 460 sayılı M u h a m a t Kanu
nunun madde i muvakkates inde yazılı mecl is taraf ından veri len avukat
lık veya dâvaveki l l iğ inden ç ıkarma kararları kaldırı lmıştır. 

Bu karar lara göre meslekten çıkarı lmış olanlar Muhamat Kanunu ile 
kazanı lmış haklara halel ge lmemek üzere Avukat l ık Kanunu hükümler i 
daires inde baroya kaydolunabil ir ler. 

Husus i kanunlara göre merci ler ince ver i lmiş olan ve bu kanunun 
neşri tar ihinde infaz ed i lmemiş bulunan para cezaları da 1 inci madde 
h ü k m ü n e tâbidir. Vergi cezaları ve misil zamları bu hükümden hariçtir. 

SEKİZ İNCİ M A D D E — Bu kanun hükümler inden faydalanacak tu
tuklu ve hükümlüler in sal ıverme işleri kanunun yürür lüğe g i rmes inden 
it ibaren on beş gün içinde tamamlanır . 

D O K U Z U N C U M A D D E — Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

O N U N C U M A D D E — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür . 

20 T e m m u z 1950 

428 



BASINDAKİ 
YANKILARI 





BASINDAKİ YANKILARI 

(*) Vatan Gazetesi: 7 Haziran 1950 

431 

Günün Hukukî Meselesi 

A F K A N U N U N U N KARAKTERİ (*) 

Harpte ve sulhta rehberimiz olan birinci Cumhurre is imiz Atatürk, 

"af fetmek" mevzuunda da millete önayak o lmuştu. O, affetmeği de, bir 

sanat hal ine sokmuştu. Söylediği şu güzel sözler, bu husustaki düşün

celerinin isabet ve berraklığını, açıkça belirtiyor : 

"Medeniyet demek, af ve müsamaha demektir . Affa ve m ü s a m a h a y a 
dayanmayan medeniyet , ceberruata dayanan medeniyett ir ki, çöker . " 

Atatürk,bu sözleri sadece söylemekle ka lmamış , onları hayatta da 
tatbik etmiştir. Filhakika, Cumhuriyet in ilk af kanunu, doğrudan doğru
ya onun i lham ve arzusiyle vücut bu lmuş bir eserdir. 

Atatürk 'ün diğer bir meziyeti de, milletin arzularını evve lden sezerek, 

onları fiiliyat sahasına koymaktı ; nitekim, da ima halkla temas net icesin

de mil let in nabzını yoklamış ve kimsenin irşat ve ikazına lüzum ka lma

dan, o kanunu hazırlatmıştı. 

O, Yüzell i l iklerin affını da, doğrudan doğruya i lham etmiştir. Hukuk 

Fakültes inde talebe iken bu husustaki tarihî müzakere ler i d in lemek için 

Büyük Millet Mecl isine gitmiştik. Söz alan bütün hatipler bu affın aley

hinde oldukları halde; sırf Atatürk 'ün arzusunu yer ine getirerek, bah is 

mevzuu kanuna rey vermişlerdi. Biz de bunu, gözümüz le görmüştük . 

Atatürk öldükten sonra; milletin istediğini y a p m a m a k ve bi lâkis iste
mediğ ini yapmak prensibi hâkim oldu. Ve kök salan bu ant idemokrat ik 
it iyada, bir çeşit otoritenin muhafazası ismi verildi. Bu prensip, en güzel 
tatbik şeklini, umumî af meselesinde buldu. 

Fi lhakika; gelecek nesiller, affa dair uzun yazı lar ımızı okudukça hay
rette kalacaklardır. İki senedir devam eden bu yazılar, af meseles i husu
sunda, milletle hükümet in mücadelesini açıkça ortaya koymaktadır . Mil
let, affın lüzum ve zaruret ine kani olmuştur. Aradaki geçmiş hesaplar ı 
tasfiye e tmek ve bir kardeşl ik havası içinde yeni ist ikbale at ı lmak istiyor. 
Hüküme t ise; bu arzu ve isteğe tamamiyle lâkayd tam iki sene hiç oralı 
o lmuyor . 

Mil letin iradesine karşı bu derece lâkayd kalındığı, tar ihimizin belki 

de hiç bir devrinde görülmemişt ir . Hükümet adamlar ı , hem affa karşı 

cephe almış, h em de da ima millete birlik ve beraberl ik lü zumundan bah

setmişlerdir. 
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Nihayet; aşağıdan yukar ıya doğru gelen tazyik, bu mevzuda direnen 

hükümet in inat ve ısrarını kırdı. Ve onu, bir tasarı haz ı r lamak zorunda 

bıraktı . Affı dar bir çerçeveye sıkıştırmış olan bu tasarı, Mecl iste genişle

tildi. Büyük Millet Meclisi, hapisanenin kapılarını, müsamaha l ı bir şekil

de açmak temayülünü gösterdi. Bundan her nedense korkanlar bu lundu. 

Ve Mecl is müzakareler ini sürüncemeye sokarak, affı akamete uğrattı lar. 

İşin garibi şudur ki, bunu yapanlar sonradan "suret-i hak" tan gü

ründüler ve net iceden müteessir olduklarını beyan ettiler. Fi lhakika; o 

zamanlar , hükümet erkânı ile görüşmüştük. Hepsi, affın baş ına gelenler

den üzüntülü görünüyorlardı . Hattâ Adalet Bakanı Fuat S i rmen, bize; 

"Yumurtay ı tavuktan aldık, gene aynı tavuğa koyduk" demişt i . 

Bu teşhis doğruydu. A f kanunu hazır lanmış, hattâ kabul o lunmuş , 

fakat henüz ilân edi lmemişti . 

Yumurtay ı tavuktan çıkaran, Millet Meclisi o ldu. Bunda şüphe yok

tur. Fakat tekrar o yumurtay ı tavuğa koyan kimdi? Ve bunun sebebi ne 

idi? Tar ih bunu, yakında aydınlatacaktır. 

Demek ki, affetmek mazhariyet i , milletin bağr ından ç ıkmış ve onun 

katıksız iradesiyle işbaşına gelmiş 9 uncu Büyük Millet Mecl is ine nasip 

o lacakmış . Bunda, mahkûmlar lehinde mut laka bir hayır vardır; zira, 

her türlü hesaplar ın dış ında gizli emel lerden uzak, bazı imtiyazl ı müc

rimlerin himayesi z ihniyet inden azade bir affın tahakkuku, ancak ş imdi 

m ü m k ü n olabilecektir. 

Adale t Bakanlığı , ilk projenin tanzimi işini, profesörlerden mürekkep 

bir heyete havale etmiş. Biz öteden beri, bu kanunun, hukukun canlı 

k ısmı ile meşgul ve m a h k û m insanı lâyıkıyle kavramış olanlar taraf ından 

haz ır lanmasını müdafaa etmiştik. 

Nazariyatçı ların yapacağı af projesi, 29 seneden beri o lduğu gibi ter

cüme ve aktarmacı l ık kusurunu taşıyacaktır. Nitekim ş imdiye kadar bu 

şeki lde yapı lan bütün kanunlar ımızda maalesef bu koku ve bu kusur 

mevcuttur . 

Halbuki ; af kanunu, içtimaî bünyeye, kendi suçlu insanımıza ve 

memleket te işlenen suç sebeplerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bunlar ise; ancak 

ceza hâkimler i ceza avukatları ve infazcılarca ma lûm şeylerdir. Bu saha

da tanınmış ve emek vermiş insanlar dururken, ş imdiye kadar kötü ne

ticeler vermiş metot lara müracaat etmek, isabetli bir hareket sayı lmaz. 

Kaldı ki bu nazariyatçı lar arasında, prensip itibariyle af kanununa mu

hali f o lanların da mevcut bulunduğu söylenmektedir . 
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Bununla beraber; yeni Mecl is, halkın içinden f ışkırmış o lduğu için, 

onun arzu ve temüyül ler ine vâkıf mebuslar la doludur. Bu itibarla; naza

rî prensiplere dayalı bir kanun projesiyle karşılaştıkları zaman, onu dü

ze l tmek ve realiteye uydurmak, kendileri için güç bir şey o lmayacakt ır . 

Bi lhassa Meclisin Adalet Komisyonu, eskiden o lduğu gibi, hükümet in 

ağz ına bakmayacak, elini v icdanının üzerine koyarak vazife görecekt ir . O 

komisyonun başında, bu işleri bilen büyük bir hâk im vardır . Orada ar

tık hükümet l e ağız ve fikir birliği edilerek, millî i radeye muhal i f met inle

rin haz ır lanmasına imkân kalmamışt ır . 

Kanunun en büyük prensibi devletle fert haklarını aynı sev iyede tut

mak olmalıdır. Fert aleyhine işlenen cürümlerle devlet a leyhine vuku bu

lan cürümler arasında herhangi bir fark gözetil irse; totaliter z ihniyet, y e 

n iden hortlatı lmış sayılır. Akseden haberlere göre; rüşvet, irt ikâp, z immet 

ve ihtilas gibi suçlar, bu kanunun şümulü dış ında b ırakı lmak is tenmek

tedir. Birinci af kanunu tarafından işlenmiş olan bu muazzam haksızl ı 

ğ ın tekrar ed i lmemesi için, biz, iki seneden beri uzun neşriyat yapmak

tayız. Bu gibi suçların affa ithal ed i lmemesinden doğacak mahzur ve ada

letsizlikleri birer birer açıklamış bulunmaktayız . 

Yukar ıda bahsi geçen suçlardan dolayı hapishaneye atı lan kimseler , 

memur iye t ehramının en alt kademesini teşkil etmektedir ler . Üç beş lira

nın mürtekib i olan bu talihsiz insanlar, ya ihtiyacın veya dalgınl ığın kur

banlarıdır . Yüksek vurgun yapmış ve devlet hazinesini cür 'e tkârane soy

m u ş olanların, hiç bir zaman hesap verdiği ve hâk im huzuruna çıktığı gö

rülmemişt ir . Bundan evvelki hükümet bilâkis bu gibileri i lelebet sorgu ve 

sualden kurtarmak için, af kanunu projesine bir madde bile ilâve etmişti . 

Tabi i yeni kanun hazır lanırken, haklar ında â m m e davası aç ı lmamış 

o lan kimselerden işlemiş bulunduğu suçları, af sahası d ış ında bırakı la

caktır. Bu suretle; demokras in in ayrı lmaz bir unsuru olan ceza ve 

mesu l i y e t prensibi mahfuz tutulmuş olacaktır. Aks i takdirde; h imaye 

gö rmüş birçok mümtaz vurguncular, ve katiller, ellerini kollarını sal laya

rak cemiyet içerisinde do laşmak fırsatını bulacaklardır . 

Hakiki demokras iye ayak attığımız günlerin bu ilk kanunu üzer inde 

titizlikle durmak, onu bünye ve ihtiyaçlarımıza uygun şekilde vücuda ge

tirmek, fert olarak hepimizin vazifesidir, zira, iyi kanunlar cemiyetleri saade

te ulaştırır, kötü kanunlar ise, onları felâkete ve huzursuzluğa sürükler. 

Mehmet Al i Sebük 

Avukat 
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HESAP NASIL S O R U L U R (*) 

Başbakan Menderes, Millet Partisi namına hükümet programı üzerin
de tenkitler yapan Osman Bölükbaşı 'ya verdiği cevapta devri sabık yarat
mayacağız demenin, hiç hesap sorulmayacağı mânas ına gelmediğ ini söy
ledi. Fakat Menderes' in bu sözleri tamamen kavli mücerrette kalmaktadır . 
Bazı şeylerin hesabı sorulacakmış, fakat ne suretle, ne yol la sorulacaktır? 

Menderes ' in programı, esas itibariyle her sahada umumî , afakî ve 
mücerre t o lduğu gibi, tabiidir ki sahada da öyledir. Mese lâ Menderes kö
tülüklerle mücade le için, Millet Partisi tenkitlerinin "müfl is ve hukukî 
sedler" dediği maniler in kaldır ı lacağından bahsetmemişt ir . Hattâ memle 
ket beklediği halde, b i lcümle kötülükleri yok etmek için yeni kanunlar çı
ka rmadan ve yeni icraattan keza bahsetmeye yanaşmamışt ı r . 

Millet Partisinin kötülükleri örten "müflis sedler" dediği şey, halkın 
içindeki gayri meşru bir korkudur ki, yıllardır siyaset ve idare sahasında
ki keyfî ve şahsî hareketlerle doğmuştur. Bu korku kanun korkusu değil
dir. Fakat devlet mekanizması içinde kanun dışı olarak işleyen teşebbüs
lerin, baskıların, mağdur kılmaların, süründürmeler in, kulp takarak tev
kif, hapis ve mahvetmenin korkusudur. Halk yıllardır bunlar ın misalleri
ni göre göre y ı lmış ve gözünün önünde bir facia cereyan etse ona şehadet 
e tmekten bile kaçmışlardır. Nerede kaldı teşhir etmek, şikâyet etmek!.. . 

Bu korku nasıl kalkacaktır? Bu korku ancak kanun devleti dediğ imiz 
me fhumun tam teessüsü ile, keyfî ve şahsî hareketler in kökünden kaldı-
r ı lmasiyle ve vatandaşın konuşma ve şikâyet e tme haklar ının kat'î temi
nat alt ına al ınmasiyle mümkündür . Bunlar olursa, o z aman va tandaş 
korkmayacak , haksızl ıkları k im olursa olsun yüzüne karşı söy lemek, 
yazmak ve haykırmak cesaretini kazanacaktır . 

Hukukî sedlere gelince, bu sedler de şunlardır : Öyle kanunlar kon
muştur ki, â m m e kuvveti suiistimal edildiği takdirde, irt ikâp, sui ist imal, 
nüfuza dayanı larak haksız mal iktisabı gibi kötülüklerin cereyanı hal in
de, takibat yapmayı ve adalet in harekete geçmesini bunlar perdel iyor ve 
sürüncemede bırakıyor ve önlüyorlar. Misal mi istersiniz, işte memur în 
muhakemat kanunu.. . Mal beyanı hakkındaki kanunun bugünkü şekli... 
Hasan Â l i -Kenan Öner davası sonunda çıkarı lan ve bakanlar ın fiillerine 
dair mahkemede ispatı hak tanımayan tevhidi içtihat kararı vesaire. . . 

Memur în muhakemat kanunu, memur suçlarının takibini sürünce

mede b ırakan ve bugüne kadar tecrübelerle sabittir ki kötü şeki lde kul

lanı lan bir kanundur . Bunun kaldırı lması lâzımdır. 

(*) Kudret Gazetesi: 13 Haziran 1950 
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Mal beyanı hakkındaki kanun ise yalnız memur lar hakkındadır . Fa
kat milletvekil leri, bakanlar, cumhurbaşkanlar ı hakk ında cari değildir. 
Bu kanunun bu sonunculara teşmili lâzımdır. Çünkü altmış lira alan bir 
m e m u r d a n karısının cehizine kadar sorarken bunlardan hiç bir şey so
ru lmamas ı bir garabettir. 

Bakanlar ın fiilleri hakkında mahkemelerde ispat hakkını nereden ka
rarda, siyasetin yüksek zirvesinde mesuliyet alanları vatandaş lar ın it
hamlar ından koruyan bir zırh gibidir. Bu da kaldır ı lması ve bakanlar için 
de, memur lar hakkında olduğu gibi memuriyet vazi fe ler inden dolayı it
hamlar dolayisiyle vatandaşa ispat hakkı tanınmalıdır. 

İşte biz, hiç değil ise şu misâl lerde zikrettiğimiz şeylerin yap ı lmas ın ı 
ist iyoruz. Buna mukabi l yeni hükümet bu taraflara hiç yanaşmıyor ve 
sözünü bile ettirmiyor. Bilâkis bizzat hükümet programında memur in 
muhakema t kanununun i lgasından değil, ıs lahından bahsey lemekted i r 
ki, çok acı bir manzaradır . Diğer şeyler için ise, ne programda müspe t bir 
kayıt vardır, ne de mesul şahısların ağzından bir şey duyuyoruz . 

Bütün bunlardan başka, ihtikâr, suiistimal, rüşvet gibi kötülükler in 
her halde önlenmesi için yeni bir tedbirden bahsedi lmemişt i r . Halbuki 
biz bu sahada, eski sedlerin y ıkı lmasından başka, yeni kanunlar ın 
ihdasını ve bunlar ın bütün şiddetiyle katiyetini talep etmekteyiz . Zanne
diyoruz ki, milletin ekseriyeti de aynı kanaattadır. Bu memleket te k imin
le konuşsanız , ilk şikâyet ettiği bu kötülüklerdir. Ve ilk önlenmesin i iste
diği şey de bunlardır. Yeni hükümet ten de tabiatiyle yeni belki her şey
den evvel bunu bekliyoruz!.. . 

Halk yeni hükümetten bu beklediklerini bu lamazsa ne o lacakt ır? 
Hattâ ne oluyor? Yeni hükümet bunu almak istiyorsa, bir an kulaklar ını 
ha lka çevirsin ve dinlesin!... 

O zaman anlayacaktır ki, halk bugünden bir inkisar hayal inin ızdıra-
bı iç indedir. Halk "bu gelenlerde de iş yok" diyor. 

Halkın hakkı vardır. Yeni hükümet in bu sahadaki sözleri halkın is
teklerine taban tabana zıttır. Hükümet "Biz kinlerimize, garaz lar ımıza ze
bun o lmayacağız " deyip duruyor. Kendilerine kine, garaza mağ lûp olun 
diyen yok ki!... Bunu biliyor da söylemiyorlar. Kendi ler inden istenen şey, 
bir taraftan bugüne kadar türlü kötülükleri örten, adalet in pençes inden 
kaçıran fiilî ve hukukî maniler in ortadan kaldır ı lması ve diğer taraftan 
yeni kanunlar ihdası, tedbirler al ınması ve şiddetli icraata geçi lmesidir . 

Hesap sormanın da herşeyden evvel manası budur . Bugünkü şartlar 
evvelâ bu noktadan başlanmasını icap ettiriyor. 

Nurett in A R D I Ç O Ğ L U 
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KİMİ AFFETMELİ ? (*) 

Ankara , 12 {Havapostaslle) - Ankara insanla dolu... Vekâlet ler in hu

susî ka lem odalarına umumî hücum var. Dün haksız l ıklara uğrayanlar 

veya uğradıklarını iddia edenler, süratle hak arıyorlar, diğer müracaat 

sahipleri , bir baltaya sap olmak veya mevki ler ini iyi leştirmek için : "Fır

sat bu fırsattır" diye talih deniyorlar. Kimi gözde memur için ikbal günü 

sona geliyor, kimi mağdur adam için yeni bir gün doğuyor. "K imin yer in

de durmas ı caiz değil, yer ine gelebileceklerin hangisi en münas ip ?" su

ali etraf ında tetkikler, münakaşalar devam ederken, her bir inin taraftar

ları, aleyhtarları seferber bir halde çalışıyor. 

İşte böyle şartlar ve nisbî bir sükûnet ve soğukkanlı l ık iç inde bir de

v irden diğer devre geçil irken, türlü türlü ölçüler ve hedefler sessizce de

ğişirken, eski hatalar düzelti l irken, bazan yenileri yapı l ı rken, parti çatış

malar ı da yeni devrin icaplarına henüz ayar lanamıyarak, eski it iyatlara 

ve hınçlara göre mücadele ler devam ederken; siyasî sahnede rol a lan ye

ni bir unsurun tesiri ve nüfuzu göze çarpıyor. Bu unsuru; mevki in i k im

senin eteğini öperek kazanmıyan, vatandaşlar ın hakikî vekâlet ini taşıyan 

ve ha lka karşı taşıdığı mesul iyet in ağırlığını şuurlu bir şeki lde duyan ye 

ni tip milletvekil i teşkil ediyor. Milletvekilleri arasında; kudret ve mevk i 

sahipler inin hoşuna gidecek şekilde el kaldırıp indiren ve rahat ına bakan 

bir kıs ım zuhur edecektir, hislerine, ihtiraslarına mağ lup olarak yol ları

nı şaşıranlar bulunacaktır , fakat hâkim olan tip; vazifesini c iddiye alan, 

v icdanına ve halka karşı taşıdığı mesuliyeti kendisine dert eden mil letve

killeridir. Bunlar, encümenlerdeki hazırlık ve tetkikleri kâfi görmüyor lar , 

Mecl iste yak ın bir ist ikbalde ele al ınacak meseleler üzer inde bizzat kafa 

yoruyor lar , tetkikler yapıyorlar, münakaşa arıyorlar. 

Yak ında Mecliste af meseles inden bahsedi leceğine göre, bu mesele , 

mil letvekil lerinin tetkikleri arasında başta geliyor. Şu sual sık sık duyu

luyor. "Kimi affetmeli? Neyi affetmeli?" 

Maksat , yufka yürekli l iğe kapılarak, cemiyet in menfaat ve emniyet in i 

tehl ikeye düşürmek ve hürriyetten mahrum şahıslara veya suçu hesap

sız kalanlara merhamet göstermek değildir. Aks ine olarak cemiyet i huzu

ra kavuşturmak ve müspet gayelerin üzerine enerji lerimizi teksif edebil

mek için, ölçülü müsamahalar içinde, topyekûn bir takım tasfiyeler yap

maktır . 

(*) Vatan Gazetesi: 13 Haziran 1950 
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Türkiye 'de demokrasi cihazını ilk defa olarak işler bir halde tutmak 

istiyoruz, dünkü tek partinin, hataları ne kadar çok olursa o lsun, bugün

kü net iceye varmamızda ve insanlık huzurunda parlak bir imt ihan geçir

memizde hizmetleri dokunmuştur . Bu partiyi e zmemek, kendis ine emni

yet telkin etmek, gönlünü hoş etmek, muhalefet vazifesini tesirli bir su

rette görmesi bak ımından da, memleket in huzuru ve haricî itibarı bakı

mından da lâzımdır. Bunun için son seçimler bile dahil o lmak üzere si

yasî affı tam olarak yapmakta hayır vardır. 

İdarî sahaya gelel im : Yeni bir idarî çığır açarken, tek parti devr inin 

ölçüler ine göre işlenen, o devirde olağan sayılan keyfi hareketler i tasfiye

ye tâbi tutmazsak, işin içinden zaten çıkamayız. Bunlar ın hepsini ortaya 

dökmek lâzım gelirse, kendi kendimizi dünyanın gözü önünde pek çirkin 

bir şekilde teşhir etmiş oluruz. 

Eski zamanlarda bir aksilik olunca, bir kelle feda etmek sureti le me

sele kapanır veya halkın dil inde : "Hamamın namusu deni len riyali gös

teriş yo luna sapılırdı. Asıl azılılar, hareketlerini kara kitabın ölçüler ine 

uydurduklar ı için gafil avlanan bir takım tecrübesizleri yaka lamak la 

hakkaniyet in emrini yerine get irmiş olmayız. 

İhtilas veya irtikâp meselelerini af ve tasfiyenin şümulüne dahil e tme

ğe sebep yoktur. Eğer milletin malını herhangi bir şeki lde çalmış adam

lar varsa ve bir vatandaş bunlar hakkında mahkemelerce makbu l tutu

lacak delil lere sahipse, adalet cihazına haber verir, o cihaz da vazifesini 

yapar . Fakat ufak tefek ihti laslarda bulundular diye hap ishanede çürü-

tülenlere ve aileleri rızıktan mahrum olanlara m ü s a m a h a ile bakmak lâ

z ımdır . Asgarî geç inme seviyesi temin edi lmeyen ve hayatın buhranlar ı 

karş ıs ında desteksiz bırakılan bir memurun gösterdiği mukavemeks iz l ik 

hakk ında hükümler vermekte insafsız davranmamal ıy ız . Bugünlerde İz

mit Belediyesinin elektrik tahsildarı iken, z immetine para geçiren bir za

val l ıdan bir mektup aldım. Biri veremli olmak üzere üç çocuğu varmış ; bir 

yet im yeğenini ve annesini geçindirmek vazifesini taşıyormuş, bir çocuğu

nun ilâç ihtiyacı karşısında, sonra yerine koymak kararile tahsil ettiği pa

radan bir miktar kul lanmış, halini bizzat ihbar ederek dert anlatmış ve 

müsamaha istemiş. Bir müddet kendisine müsamaha gösteri lmiş, sonra

dan hamamın namusu prensibine göre, mahkemeye sevkedi lmiş. Bu ne

vi insanlara müsamaha göstermek ve affa dahil etmek doğru olmaz mı? 

Hakkaniyet c ihazında birlik esasının başlangıcı o lmak üzere askerî 

mahkeme le r tarafından askerî disiplinle alâkalı o lmayarak, veri len hü

kümlerde umumî bir tasfiye yapmak doğru olur. Bir (adlî amir ) in keyfi-
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(*) - Kudret Gazetesi: 14 Haziran 1950 
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ne göre hareket eden bu gibi mahkemeler in kararlarını hakkaniyete uy

gun diye kabul edemeyiz. Vakti le işkence ile itiraf ett irmek sistemi câri 

o lduğu için şahsî itirafa dayanarak verilen hükümlerde bi le haksız l ık ih

timali galiptir. Harpten sonra İngiltere ve Rusya hesabına iş gören casus

lar af edi ldiğine göre, askerî mahkemeler in A lmanlar ve İtalyanlar hesa

b ına casus luk yaptı diye delil lere dayanmadan verdikleri hükümler i af

tan hariç b ı rakmak hakkaniyete uygun sayı lamaz. 

Komünist l iğe gelince, bu meselede dar bir zabıta z ihniyet inin çerçeve

sinde kalmıyarak, suç sayılan hareketleri tespit etmek, komün i zm tehli

kesinin mânas ın ı anl ıyanlardan mürekkep bir heyet, bir jür i kurmak ve 

kızıl Mosko f emperyal izminin gizli ajanlığı ve n izamın kundakçı l ığ ı mahi

yet ini taşıyan bir sistemi kökünden tasfiye etmek, apaçık Moskova yafta

sı taşıyan neşriyatı anlayışlı bir jür inin kararı ile yasak etmek, Türk va

tandaşl ığ ının şerefine Moskovanın köleliğini tercih edenleri tabi iyetten ıs

kat ederek, hasretini duyduklar ı cennete göndermek en doğru ve kestir

me yoldur. 

Adî suçlara gelince, yalnız bir defa, kazaya uğramak kabi l inden suç, 

hatta cinayet işleyenleri ve af sayesinde tövbe etmeler ine ve namus lu bir 

va tandaş o lmalar ına ihtimal bulunanlar ı affa dahil etmek, itiyat hal inde

ki suçlulara karşı cemiyeti koruyacak tedbirleri a lmak elbette muvaf ık 

olur. 

Öyle umarız ki af davas ında hisler, vehimler ve polit ika ihtirasları de

ğil, prensipler hâkim olacak ve al ınacak isabetli karar net ices inde cemi

yet in huzuru, istikrarı, emniyet i yükselecektir . 

Ahmet Emin Y A L M A N 

MADALYANIN İKİ Y Ü Z Ü (*) 

Halk Partisi "hesap sorun" diye bar bar bağ ırmakla kendis ini belki de 

halk efkârında temize çıkaracağını zannediyor. Gören de, bak işte suçla

rı o lsa böyle mertçe meydan okurlar mı diyecek!.. 

Fakat bu çok pervasızca bir manevradır . Halk Partisinin neler yaptı

ğını bu millet görmüş, anlamış ve hükmünü zaten vermiştir. Bu hükmü 

tebdil e tmek çığırtkanlıkla olmaz. Bahusus ki "hesap sorun" derken, kar-

şıdakilerin bunu yapamıyacaklar ın ı ve daha doğrusu yapamıyacaklar ın ı 

da bi lmektedir . 
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Halk Partisi suçlarından dolayı mahkûm olmayabil ir . Yani adalet for

mal i tes inden geçerek hapse girmesi, ceza görmesi lâzım gelenler bundan 

kurtulabil ir ler. Fakat mesele burada değildi. İşin esasını ararsanız, ahlâk 

kaideleri ve milletin vicdanı kendilerini zaten m a h k û m etmiştir. H e m bu

gün değil, bundan nice evvel... Ahlâkın ve millî v icdanın verdiği bu hük

mü ise kuru bir tebliğ ile, Nihad Erim veya Hüseyin Cahid gibi lerin ba

ğır t ı lması ile ortadan kaldırmak mümkün değildir. 

İşin şöyle bir noktasından yakal ıyal ım : Bu Nihad Er im veya Hüsey in 

Cahid yavuz hırsızın ev sahibini bast ırması kabi l inden Halk Part is inin 

müdafaas ın ı yaparken, ortada ne suç var ki diyorlar. Biz de, Halk Parti

sinin diğer taraflarına g i tmeden bizzat bu adamlar ın kendi şahısları hak

k ında konuşal ım : Bunlar suç yok diyorlar. Öyle ise Hüsey in Cahid Be

y in 1946 seçiminde İstanbul 'dan milletvekili seçi lmediği halde cebine 

mazbatay ı yerleştirerek gelmesi nedir? Nihad Erim Beyin de, y ine 1946 

da aynı suretle İzmit milletvekili ilân edilmesi ne demekt i r? 

Bu iki zatın ikisi de haksız milletvekili idiler. Bu ise Anayasa ve millî 

hâkimiyet le telif edi lemez. Bu suç ele alınırsa ikisinin de gi tmesi lâz ım ge

len yer doğru Cebeci hapishanesidir . 

Ş imdi biz çıkarak bunlar bunun hesabını vermelidir ler, diyoruz. Hü

seyin Cahid Bey ve Nihad Erim Bey bâlâpervazane konuşmay ı bir tarafa 

bırakıp da, bu hususta bize cevap verebil iyorlar mı? Hüsey in Cahid Be

ye İstanbul 'un "beş fuzulî milletvekil inin birisi" denmişt ir . Niçin o z aman 

çıkıp kendisini müdafaa etmemiştir . İddia şayanı dikkat bir iddiadır, ne

den bunun karşıs ında susmuştur? Nihad Erim Bey de, Kocael i seç imle

r inde cereyan eden faciaları Adalet Bakanl ığ ına ve matbuata verdiğ i isti

fa mektubi le açıkl ıyan 1946 daki Kandıra savcısı Yeredoğ Kiş ioğlu 'na ni

çin o zamandan bu zamana karşılık vermemişt ir? Neden "Kişioğlu ya lan 

söylüyor, ben sahici mil letveki l iy im" diyememişt ir? 

Nihad Erim veya Hüseyin Cahidi, Halk Partisini suçsuzdur diye m ü 
dafaa etmeyi bir tarafa koysunlar da, evvelâ kendi durumlar ın ı u m u m î 
efkârın önünde temizlesinler, evvelâ kendi kendilerini beraet ett irsinler?.. 

Fakat bu adamlar bunu yapamazlar . Bu sebeple de kendi ler i mil let 

nazar ında her zaman m ahkûm kalacaklardır. Ağız larını açtıkları z aman 

ancak gülünç olacaklar ve halkın nefretini yeniden üzerler ine çekecekler

dir!.. 

İşte, şu iki zat hakkında bu vaziyet Halk Partisinin "hesaplar görül

sün" derken ne kadar acıklı, ne kadar berbat bir duruma düş tüğünü bi

ze göstermeğe kâfi bir misaldir veya bir misalin bir küçük tarafıdır. 
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Hesap meseles inde bir de madalyanın öbür yüzüne baka l ım : Devri 

sabık yaratmıyacağız demek hiç hesap sorulmayacaktır demek o lmadı

ğını söyl iyen Adnan Menderes , şimdi Halk Partisinin kampanyas ı karşı

s ında susmaktadır . Niçin susuyor? Acaba birkaç takibat açıp fiilen mi ce

vap veri lecektir? Yoksa böyle bir takibat konusu olarak çok müsbe t hâ

diseler mi aranıyor? 

Eğer böyle ise, biz Adnan Menderes 'e birkaç hâdise söyl iyel im : At ı f 

İnan meseles i ve buğday ihracı suiistimali derhal ele alınabil ir. A d n a n 

Menderes bu işi yakından bilir. Atıf İnan hakkında, vakti le Mecl ise veri

len takriri bizzat kendisi hazırlamıştır. A h m e d Vez iroğ lunu kendis i kür

süye ç ıkartmış ve takririni okutmuştur. O zaman kendisi bir muhale fe t 

l ideri idi; bu kadarını yapabi l iyordu, bugün ise Başbakan o lmuş icra me

kanizmas ı eline geçmiştir. Bugün de bu salâhiyetinin icabettirdiği şeyi 

y apmak mecburiyet indedir . Yapmazsa o zaman vazifesini sui ist imal eder 

du ruma düşücekt ir ve vakti le Veziroğluna takrir verdir irken samimi ol

madığ ı görünecekt ir . 

Diğer bir hâdise daha var : Amer ika 'da 154 mi lyon dolar Türk eşha

sa ait kaçak para bulunduğu, hâlen Ticaret Bakanl ığ ı kasas ında bulu

nan bir ves ika ile sabittir. Bu vesikanın bir suretini bir namus lu memur , 

geçen yıl H ikmet Bayur' la dâvamız devam ederken bir gece H ikmet Ba-

yur 'un kapıs ından içeri atmıştı . Bu vesika Millet Partisi taraf ından bütçe 

müzakere ler i sırasında Mecliste okundu. Münakaşa lar o ldu. Fakat dev

rin hükümet i vazifesini, yapmadı ; takibat açı lmadı. 

Ş imdi aynı vesika aynı hâdise y ine el sürü lmemiş o larak duruyor . 

Savcıl ık, Ticaret Bakanlığı ve diğer alâkalı makamlar tahrik edi lmelidir. 

Kaçak paralar işi bu suretle milletin gözü önünde halledi lmelidir. 

Nihayet y ine en müşahhas ve müsbet bir hâdise olarak 1946 seçim 

suçlar ına gelel im : 1946 da ne facialar cereyan ettiğini bu memleket te 

herkesten iyi Demokrat Parti Genel merkez inin arşivleri b i lmektedir . Bu

rada geniş malûmat ve vesikalar vardır. Demokrat Parti iktidarı bugün 

bunlar ı ortaya atmalı ve adalet makamlar ına tevdi ederek 21 T e m m u z fa

ciası mesul ler ini onun huzuruna getirmelidir. Bu şüphesiz ki geniş ölçü

de ve büyük bir işdir, fakat tarih bunu emrediyor, milletin v icdanı bunu 

istiyor. Bu yapı lmalı , ne kadar külfete mal o lursa olsun kat iyen ihmal 

edi lmemel id ir . 

Yeni iktidar bunları ele a lmazsa vazifesini daha ilk günden yapmıyor , 

y apmak niyet inde değildir demektir , "devri sabık yaratmıyacağ ız " demek-
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le, kuru kuruya güya bir istikrar kurmanın bir nizamsever l iğ in müdafa

ası yap ı lamaz . Bu sütunda bundan evvel de söylediğimiz gibi, eğer m e m 

lekette hakikaten bir istikrar kurmak, bir yeni devir açmak iddias ında 

isek, ilk yapacağımız iş, yeni kuracağımız bu binanın temel ler indeki bü

tün pisl iklerin temizlenmesidir . Aks i halde yeni devir açıyoruz diyenler 

bir ya lancı mevki ine düşerler; ve yeni bir bina kurmak istiyorlarsa, bu bi

na da çürük temelleri ve alt ındaki kaypak toprak yüzünden iki gün son

ra çatır çatır devrilir. 

Nureddin A R D I Ç O Ğ L U 

HESAP S O R M A İŞİ (*) 

Demokrat Parti iktidara geçtiği günden beri bu iş ön safta bu lunuyor . 

Bu meseleyi ele almış olan bir çok yazardan sonra biz de düşünce ler imi

zi okuyucular ımıza sunmayı uygun bulduk. 

Yen i iktidar partisinin Mecl is grupu ilk defa toplandığı vakit bazı mil

letvekil leri geçmişteki kötülüklerin hesabını sorma işini ele a lmışlardı . 

Bunu yapmak la hem kendi vicdanlarının sesini açığa vurmuş , h e m de 

halktan nasıl bir i lham alarak mecl ise geldiklerini göstermiş oldular. 

Hesap sorma meselesinin manevî ve maddî bir kaç yön ve cephes i 

vardır . Bunlardan üç tanesini anacağız : 

1 - Kanunlar ın icabını yer ine getirerek adaleti tatbik etmek, 

2 - Yeni iktidarın etrafında aynı cinsten işler görecek kimseler in tü
remesini önlemek. Hiç şüphe yoktur ki eski kötülükler hakk ında hesap 
soru lmamas ı yeni iş başına gelenlerin de bu gibi şeyleri yapmay ı ve yap 
t ırmayı düşündükler i zan, hatta inanını uyandırır. 

3 - Hesap sorma işini bir adalet işi gibi tarafsız surette ele a lmay ıp 

onu mahdut bazı kimseler aleyhinde tatbik etmek. Böyle bir yo la girdiği 

takdirde, bütün dosyaları el inde tutan iktidar, kendis ine karşı koymak 

isteyen muhal i f lerden suçlu olanlarını muhalefetten vazgeç i rmek için bir 

şantajcı durumuna düşer. Onlar susarlarsa eski kötülükler i gizlenir, 

ağızlarını açarlarsa kendileri teşhir edilir ve mahkemeye verilir; bu suret

le bir takım muhali f ten kurtulmak mümkün olur. 

Şüphe yoktur ki halkımız ve Demokrat Partili milletvekil leri hesap so

rulmasın ı istedikleri vakit bunu yukarda birinci ve ikinci f ıkralarda an-

(*) Kudret Gazetesi: 15 Haziran 1950 
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dığımız düşünceler le istemektedirler. Üçüncü f ıkrada anı lan şık ise an

cak nefret ve tiksinti ile karşılanabil ir. 

Mese lenin başka bir yönüne geçel im. 

Bugüne kadar takibe uğramamış o lmasından şikâyet edi len kötülük

ler b i lhassa iki türlüdür : 

A - Doğrudan doğruya kazanç sağlamayan kanuna aykırı hareket ler 

(baskı, işkence, seçim hileleri gibi) . 

B - İkt idara dayanarak, o sayede bir çok olayı görerek ve takibattan 

kurtularak kanuna aykırı yol lardan zenginleşmeler. 

İlk olarak andığımız kanuna aykırı hareketleri emreden ve onlar ın ce

zasız ka lmasını sağlayanlar bunu her ne olursa olsun ikt idarda ka lmak 

için yaparlar . 

Bu amaç la hareket edenler ise ya kuru bir siyasal hırsın tesiri altın

dadırlar veya zenginleşmek isterler. Çokluk bu düşünceler in her ikisini 

b irden besler ve hemen da ima zenginleşme hevesi üstün gelir. 

Mil letlerin tarih ve mukadderat lar ında zaruri gördükler i veya sandık

ları değişikl ikleri yapıp onları y ık ımdan kurtarmaya çal ışan pek az sayı

da büyük inkılâpçıların iktidar hırsı bir ist isna teşkil eder ve tabiatiyle 

verdiğ imiz hükümler in dış ında ve üstünde tutulmalıdır. 

Bi lhassa hırs yüzünden iktidara sarılanlar zeng in leşmek için aynı şe

yi yapanlara göz yummaya ve bu gibilerle karşılıklı bir dayan ışma halin

de yaşamaya mecburdurlar ; bunu yapmaz larsa mevki ler inde tutuna

mazlar ve orada tutunmak için göze al ınması zaruri olan kanuna aykırı 

hareketler i yapacak adam bulamazlar . 

Bir kaç örnek verel im. 

Recep Peker hükümet i zamanında pek çok söylenti ve hücumlara yol 

açan geniş ö lçüde vurguna müsai t iki büyük olay o lmuştu. Birisi 7 Eylül 

kararları , öbürü ise hububat ihracı meselesi idi. 

Her iki defada da o vakitki iktidar işin adliye mahkemeler ine gitmesi

ne müsaade etmedi ve meseleyi siyasal kararlarla örtbas etti. 

Bu işlerde para kazandıkları söylenen ve bir müfett iş raporunda ad

ları geçen kimseler in çoğu ise 1946 seçimlerinde propagandacı l ık , baskı

cılık veya hilecilik etmiş, hiç o lmazsa bu gibi isnatlara uğramış kimseler

di. 

Andığ ımız işler adliye mahkemeler inde hal ledi lmedikçe herkes şu 

inancı besleyebil ir : İktidar, kendisine kanuna aykırı hareket ler iy le 1946 
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seçimlerini kazandırmış olanları vurgun yolu ile zenginleşt irerek mükâ

fat landırmak istemiştir. Bunu yapt ıktan sonra da tabiatiyle onları mah

keme önüne gönderemezdi . 

Devlet makinesi bu biç imde işledikçe iş baş ında olanlar aras ında kö

tülük yaparak zenginleşmeyenler in "biz para yapmad ık " demeler i temize 

ç ıkmalar ı için kâfi değildir; çünkü kötülükler â leminde onlar ın payı para 

o lmamışsa iktidar o lmuştur ve mevki ler inde ancak binbir kötü lüğe göz 

y u m m a k l a tutunabilmişlerdir, dolayısiyle manen olsun suç ortağı sayıl

malıdır lar. 

Bu düşünceler imiz i ortaya serdikten sonra bugünkü d u r u m a geçe

l im. 

C.H. Partisi iktidara gelmiş olan Demokrat Partiye aç ıktan açığa şu

nu diyor : 

"Senin mensuplar ın benim hakkımda binbir isnatta bulunuyor lar 

haddine düşmüşse ve kendine güveniyorsan bu sözlere dayanarak ben

den hesap sor. Bunu yapamazs ın . Çünkü senin için de aynı şeyleri ya

pan kimseler vardır; ben de onların kötülüklerini açığa vururum. " 

Arada şunu işaret etmek gerekir ki C.H. Partisinin meydan okumas ı 

yalnız kanuna aykırı yol lardan zenginleşme yönüne aittir; baskıcı l ık ve 

benzer ler i hakkında tabiatiyle bir şey demiyor, çünkü karşı taraf iktida

ra yeni geldiği için ona bu gibi şeyler isnat etmek m ü m k ü n değildir. 

Eğer Demokrat Parti, C.H. Partisinin vurgunculuk gibi kötülükler do

layısiyle takibata girişi lmesi hakkında vaki olan meydan okumas ın ı ka

bul etmez ve gereken meseleleri adalet mahkemeler ine intikal e t t i rmezse 

kendis ine yapı lan açık isnadı kabul etmiş ve kendi içinde dahi aynı c ins

ten kötülükler işlemiş hatırı sayılır kimseler bu lunduğunu z ımmen o lsun 

itiraf ey lemiş olur. 

Dahas ı var; yeni iktidar partisi bu işte sinerse ve geçmişteki kötülük

leri takip ett irmezse bu yön kendi mensuplar ının veya destekleyic i ler inin 

de aynı şeyleri yapmalar ına göz yumacağ ına bir işaret sayılabil ir. Bu ise 

halkımız ın ezi lmekte ve yurdumuzun yoksul laşmakta devamı demekt ir . 

Bu bak ımdan biz dileriz ki Demokrat Partili mil letvekil leri aras ında 

kötülükler in cezalandır ı lmasını isteyenler üstün gelsinler, bu sayede 

çekt iğ imiz sıkıntılar azalsın ve yurdumuz yeniden bir ka lk ınma devresi

ne girsin. 

Hikmet B A Y U R 
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Af Kanunu Mevzuunda : 1 

DEVLET MALLARINA KARŞI OLAN S U Ç L A R (*) 

A f Kanunu yakında Büyük Millet Mecl is ine gelecektir. 

Çok temenni ederiz ki, bu şümullü bir şekilde ç ıkmış o lsun. Ve biz 
böyle böylece geçen iktidarı kanunu sevkedip geri çekerek yaptığ ı büyük 
hatayı tashih etmek imkanını bulal ım. 

Bazıları affın şümulünden, mesela ihtilas, suiist imal gibi devlet mal
larına karşı yapı lan suçları ve mükerrer cinayetleri ist isna e tmek tarafı
nı tutmaktadır lar . Halbuki af bugün artık içtimâi bir zaruret hal ini aldı
ğ ına göre, bu nevi bir istisna yapmak kanaat ımızca büyük bir haksız l ığa 
ve adaletsiz l iğe meydan verecektir. 

Fikirlerimizi kısaca izah edel im : Hiç bir zaman suçu müdafaa edecek 
değil iz. Yalnız, işi af cephesinden mütalaa ederken, suçların ika ediliş 
şekli üzer inde duracağız. 

Bir defa devlet mal lar ına karşı yapı lan suçları ekseriyetle kimler işle
mişlerdir? Şüphesiz memurlar . Bu memurlar ki, harp seneler inde büyük 
bir sıkıntı çekmişlerdir. Ufacık maaşlarıyle büyük aile yükler ini sırtların
da taşımışlardır. Bunlar içinde zaruret dolayısiyle, belki i leride yer ine 
koymak imkanlar ını da bulacaklarını düşünerek bazı zayıf karakterl i le
rin bir miktar para ihtilas etmiş olmaları mümkündür . Hatta iç ler inde 
öyleleri vardır ki belki cepler inden dalgınlıkla 6 lira devlet parası düşür
dükler i için ihtilas suçuyla yatmaktadır lar . Tahsi ldarlar, veznedar lar , 
mutemet ler arasında bu nevi kaza kurbanları çoktur. 

Ben neşriyat suçu dolayısiyle iki buçuk aydan fazla bir müdde t ha
p ishanede yatt ığ ım zaman zarf ında çok nedamet etmiş insanlar gö rdüm. 
Bu memur lar la uzun uzun konuştum. Hepsinin suçlarını tetkik ett im. Ve 
şuna kanaat getirdim ki, bunlar esasında hiç de fena insanlar değildir; 
fakat çok defa fakru zaruret, ailesini bes lemek mecburiyet i , ve bazan da 
bir dalgınlık veya yanlışlık, onları uzun zaman için hapishane köşeler ine 
atmıştır. Bir af kanunu bahis mevzuu olduğu zaman, devlet in bunlara 
karşı da rahim ve şefik davranması kadar tabiî bir şey o lamaz. Esasen 
devlet mal lar ına yapı lan suçlar için ceza kanununa çok ağır hükümler 
konmuştur . Bu zavallılar cezalar ından müh im bir k ısmını çekmişlerdir . 
Ş imdi bir af kanunuyla tekrar aile ocaklarına dönecekler i günü ümit le 
beklemektedir ler . Bu ümidi onlardan kaldırmak, hakikaten v icdanımız ı 
rencide edecektir . 

(*) Zafer Gazetesi: 15 Haziran 1950 
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Evet, biz de bil iyoruz ki, devlet mal ında saçı b i tmedik yet imler in hak
kı vardır . Fakat doğrudan doğruya bir yet imin mal ına değil, hatta haya
t ına bile yapı lan bir tecavüz affedilirken mustar ip bir m e m u r u n bir sıkın
tılı ânında, bir buhran anında, belki de - ileride yer ine koyar ım endişe
s iy l e - yaptığı bir suçu, bu kadar müddet yatt ıktan sonra a f fe tmemek de 
adalete sığmaz. 

A f madem ki devlet namına olacaktır; o halde ferdin ferde karşı yap

tığı suçlar affedilirken, ferdin devlete karşı ika ettiği suçlar hakk ında da 

aynı semahat ve mürüvvet in gösterilmesi, büyük bir ulûvvü cenab eseri 

olacaktır. Kaldı ki, ferde karşı işlenen bir suçu affedip devlete karşı işle

nen suçu affetmemek, demokratik telâkkilere de uyan bir hareket değildir. 

Ve aksi şekilde düşünmek bizi yeniden bir adlî hataya sürükleyecektir . 

Böyle bir af, bundan sonra devlet mallarına karşı yapı lacak suçlar ı 

teşvik eder mi etmez mi?.. 

Bu nokta üzer inde de durmak lâzımdır. Kanaat ımızca asla böyle bir 
teşvik bahis mevzuu olamaz. Esasen Türkiye 'de on yedi senedir af yapı l 
mamışt ı r . Yeni Af Kanunundan sonra da belki y ine 20-25 sene af o lma
yacakt ır . Bu takdirde yeniden devlet mallarına karşı suç işleyenler elbet
te ki cezalarını göreceklerdir. Bunu herkes çok iyi b i lmektedir . 

Sözler imizi bitirirken şunu da söyliyelim ki, senelerden beri devam 
eden sıkıntılı devre nihayet bulmaktadır . Memurlar bundan sonra elleri
ne geçen maaşlar ın satın a lma kabil iyetinin arttığını göreceklerdir . İkti
sadi hayat ımız daha da tanzim edildiği zaman, memur lar aras ında suç 
iş leme kabiliyeti günden günü azalacak, ve belki de gözle görü lmeyecek 
bir nispete düşecektir. Ferdî teşebbüsün inkişafı, ve yeni bir ekonomik 
s isteme dönüş, umumî vaziyet imizde bir salâh hasıl edecektir . 

Bu bak ımdan suçların teşviki gibi bir mesele bahis mevzuu o lamaz. 

U m u m î bir af meselesi ortaya atıldığı zaman, kader in feci bir darbesiy le 

hapse düşmüş bu zavallı memurlar ı düşünmek vazifemizdir. Onlara zaten 

bir defa kör talihleri büyük darbeyi indirmiştir. Bir de biz bel lerine vurup 

büsbütün ümitsizl iğe, yeise sürüklemeyel im. Unutmaya l ım ki, onları da 

çocukları ve aileleri dört gözle yuvalarında bekliyor. Onları çıkarırsak, bu

gün kaybo lmuş birçok vatandaşları cemiyete kazandırmış olacağız. 

Yar ın umumî af mevzuunda mükerrer suçlularının d u r u m u n u anlat

m a ğ a çalışacağız. Karilerimiz de bütün bu mütalâalar ın hap ishanede ge

çen iki buçuk aydan fazla bir zaman zarfında yapt ığ ımız şahsi müşahe 

delerden edindiğimiz müspet intihalara dayandığ ından emin olabil irler. 

Mümtaz Faik FEN İK 
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Af Kanunu Mevzuunda : 2 

M Ü K E R R İ R KATİLLERİN AFFI MESELES İ (*) 

Dün bu sütunlarda, umumi af meselesi bahis mevzuu edi l irken dev

let mal lar ına karşı cürüm işleyen memurlar af e tmemenin büyük bir ha

ta olacağını izah etmiş ve bunlardan bir çoklarının, zaruret dolayısiyle, 

ihtiyaç dolayısiyle suçlu vaziyet ine düştükler ini anlatmışt ık. Çok ümit 

ediyoruz ki, bu hususta tam bir anlayış gösteri lsin ve ferdin ferde karşı 

ika ettiği suçlar affedilirken, ferdin devlete karşı yaptığı suçlar da affa 

mazhar o lsun. Merhamette , şefkatle eşitlik ve demokrat ik anlayışı ancak 

bu suretle temin edebiliriz. 

Bugünde mükerrir katiller hakkındaki fikirlerimizi izah edeceğiz . Yi

ne şunu kaydedel im ki, bu fikirler, bir neşriyat suçundan dolayı hapis

hane koğuşunda yattığımız günlerde edindiğimiz intihaların mahsu lü

dür; ve dolayısiyle tam bir müşahedeye ve realiteye dayanmaktadır . 

Bir takım suçların mahiyet ini , ve hapishanenin ne demek o lduğunu 

bi lmeyenler ; mükerrir katiller hakkında ekseriya şöyle bir ifade tarzı kul

lanırlar : 

" - Bunlar adam ö ldürmeye al ışmış insanlardır. Eğer bu katil leri dı

şarı ç ıkaracak olursak, o zaman yine suç işleyecekler ve dolayısiyle cemi

yet in n izamı bozulacaktır . " 

Bütün katiller hakkında bu tarzda düşünmenin çok yanl ış olacağını 

kaydetmek boynumuzun borcudur. 

Hiç şüphe yok ki, katil dünyanın en ağır bir cürmüdür . Bir insanın 

hayat ına k ıymak çok müthiş bir şeydir; katilleri cezasını çekt i rmeden af

fetmek içt imâi adaletle asla telif edi lemez. Madem ki o, bir hayat ı dünya

dan kaldırmıştır ; suçunun ika ediliş tarzına göre, elbette cezasını göre

cektir. Esasen katiller de kendilerinin cezaya müstahak o lduğunu da ima 

itiraf etmektedir ler . Hele mükerr ir katiller, elbette ki daha ağır cezalara 

müstahakt ır lar ; bunu onlar da çok iyi bi lmektedir ler. 

Yalnız bugün cezalarının müh im bir kısmını çekmiş olan mükerr i r 

katil leri affa mazhar kı lmak için çok makul sebepler vardır. Fikirlerimizi 

aç ıkça izah edel im : 

Cumhur iye t inkı lâplarından beri büyük bir devir açı lmıştır. Memle 

kette çok kısa merhalelerle muazzam değişiklikler o lmuştur. Hele bazı 

mese le lerde telakki tarzları baştan aşağı yepyeni istihalelere uğramışt ır . 

(*) Zafer Gazetesi: 16 Haziran 1950 
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Sosyal hayatımızda, ekonomik hayat ımızda bir çok inkılâplar yapı lmışt ır . 
Bugünkü cemiyet imiz, ne 1920' deki ne 1930' daki ve hatta ne de 1940' 
daki cemiyett ir . Büyük bir dünya harbi atlatılmıştır. Sosyal mesele ler , 
fertlerin fertlerle münasebet ler i , aile mefhumu, ve umumi hayat telâkki
si üzer inde geniş değişiklikler olmuştur. Ve tabiatiyle insanlar ın dünya 
ve hayat anlayışları da bu merhalelere göre daha başka türlü inkişaf et
miştir. Bu iş kriminoloji bahsinde de böyledir. Bundan on beş y i rmi se
ne evvel bir kıskançl ık yüzünden adam öldürenler, bugün artık belki ta
vuk kesecek durumda değildirler. 

Eskiden kan dâvaları vardı; mer 'a dâvaları vardı; o rman dâvaları var

dı. Ve hattâ sırf katil diye nam almak için caka uğruna adam ö ldüren in

sanlar vardı; bugünkü cemiyet imizde bunlar nispeten azalmışt ır . Eski

den adam kıymetinin ne o lduğunu bi lmeyenler, bugün artık insanlara 

dost o lmuşlar, ve yaptıkları suçlardan nedamet getirmişlerdir. Bunlar ın 

iç inde mükerr ir cinayetler yapan kimseler de vardır. Eğer t aammüt gibi 

sebeplerden idam edi lmemişlerse, 24 sene, 30 sene gibi z indanlarda çü

rümeye m a h k û m olmuşlardır. Bunların artık hayattan ümitleri ka lma

mıştır. İnsanlığı unutur gibi bir hale düşmüşlerdir . Zavall ıdırlar; b içare

dirler. Eğer bugün hürriyete kavuşacak olurlarsa, değil adam ö ldürmek, 

sevinçler inden insanlığın ayaklar ına kapanacaklardır . 

Ben şahsen bir koğuşta üç cinayet yapmış bir katil le yat t ım. Ve ha
p ishanede edindiğ im mahkûm arkadaşlar aras ında bu üç cinayet yap 
mış biçare, en iyi insanlardan biriydi. Galiba 16 senedir yat ıyordu; daha 
da 12 senesi filân vardı. Hapishanenin en emniyetl i , kendis ine en güve
nilir insanlar ından biriydi. Bunun gibi daha bir kaç mükerr i r katil tanı
d ım ki, eğer cezalarının müh im bir kısmını çektikten sonra hürr iyete ka
vuşacak olsalar, senelerdir azap çekip nedamet getirdikleri için belki de 
cemiyet in en iyi insanları olurlardı. 

Söylendiğ ine göre hele Sinop Kalesi, böyle 30 seneliklerle do lup taş

maktadır . Bütün bunlar ümitsiz zavallı lardır. S ıhhat şartları, g ıda şart

ları bozuktur. Belki maddeten yaşamaktadır lar ; fakat manen ö lmüşler

dir. Bunlar hakkında rahîm ve şefik o lmak vazifemizdir. Unutmaya l ım ki, 

bunlar ın çoğu, çok eski zamanlarda cinayet yapmışlardır . O zamanlar ki, 

maar i f nuru yoktu, sosyal inkilâplar anlaşı lamamışt ı ; aile telâkkisi çok 

geri idi; insanın kıymeti pek bi l inmiyordu. Bu katil lerin suçu yok demi

yoruz ama, bunda o devirdeki geri zihniyetin, cehalet in de büyük soru

nu o lduğu inkâr edi lemez. Bu biçareler o zamanın havası iç inde katil ol

muşlardır . Cehalet, ihtiras, kin, insan kadrini b i lmemezl ik cinayetler in

de büyük bir rol oynamışt ır . Eğer bu cinayetleri z amanda ve mekânda 
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müta lâa edersek, bunda cemiyet in de bir mesul iyet i o lduğunu kabul et

memiz zaruridir. 

O halde yapacağımız iş, bir ka lemde bu biçareleri katildir, diye şefkat 
ve merhamet sahamızdan kovmak değil, bunlara karşı da uluvvü cenap 
göstermektir . 

Bugün demokrasi inkılâbiyle yeni bir devir başlamıştır . Eğer cezaları
nın m ü h i m bir kısmını çeken bu biçareleri ç ıkacak olan A f Kanunundan 
faydalandırmazsak, hepsini ebedi bir ümitsizl iğe m a h k û m etmiş oluruz. 
Unutmaya l ım ki, af lâkırdısı çıktığı zamandan beri bunlar bu ümit le ya
şamışlardır . Şimdiye kadar çektiklerine ilâve olarak, bir ikinci ümitsiz l ik 
cezasını da eklemek bize çok ağır mânevi bir sorum yükleyecekt ir . 

Mümtaz Faik FENİK 

FASİT DAİRE!. . (*) 

Halk Partisinin şu günlerde "Ne duruyorsunuz, hesap sorunuz! " diye 
kabadayı l ık tas lamasına insan gülmeli mi, ağlamal ı mıdır? Hakikaten 
hem gülünecek, hem ağlanacak bir mevzu!. . 

Gü lmek lâzım, çünkü yaptıkları iş tam bir komedidir . Kendileri , ki
min el inin yüzünün dünyada ve âhirette kara o lduğunu bil iyorlar; yıllar
ca süren mesuliyetsizl ik devrinin eserlerini herkes gördüğü halde, mües 
sirlerini daha yakından kendileri herkesten daha iyi görüp ve tanıyorlar. 
Böyle o lduğu halde kendilerini "kız oğlan kız" satmak için gayret sarfedi-
yor ve gülünç oluyorlar. 

Ağ lamak lâzımdır, çünkü bir devir değiştiği iddia edil irken, hâdiseler, 
lâz ımgelen "tasfiye" işini bir fasit daire içine g irmeğe m a h k û m etmiştir. 
Bundan zarar gören ise Türk tarihi. Türk cemiyet i ve onun istikbalidir. 

Evet Halk Partisi hesaplar sorulsun diyor. Geçen gün de bu sütunda 

işaret ettiğimiz gibi, bu, blöfle çekilen bir resttir. Halk Partisi bu resti kar

ş ıs ındakinin göremiyeceğine kanidir. Onun için kahraman kesilmiştir. 

Eğer karşısındaki ler "devri sabık yaratmıyacağız " diyecek yerde , her şe

y in muhasebes i yapı lacaktır diye daha bidayeten konuşabi lecek kimseler 

olsaydı, C.H.P. o zaman böyle yüze ç ıkmak şöyle dursun, bi lâkis bu yük

sek perdeden konuşmakta olanlar, sıçan deliklerini ar ıyacaklardı . 

Hem şartını da görüyoruz : Halk Partisi, 1946 ya kadar her mesul iyet 

müşterekt ir ; bizden hesap soracak olanlar, kendileri hak im mevki inde 

(*) Kudret Gazetesi: 16 Haziran 1950 
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değil, fakat bizimle beraber maznun mevkiindedirler, diyor. Bu, işin can 
alacak noktasıdır ki, zaten yeni iktidarın şeflerini " devri sabık yaratmı-
yacağ ız " demek zorunda bırakmıştır. 

İşte fasit daire dediğimiz budur. C.H.P. nin eski ve bu günkü adam
ları, D.P. nin ise, evvelce C.H.P. nin bugün de D.P. nin saf ında yer alan 
z imamdar lar ı karşı karşıya bu fasit dairenin içinde dolaşacaklar ve mil
let de bir türlü istediğine nail olamıyacaktır. 

Şu hal, biz im senelerdir bu sütunda üzerinde durduğumuz bir haki
kati bir daha ortaya koyuyor. Biz diyoruz ki, bu demokras i inkı lâbının 
şanssızl ığı zaten yeni bir hareket olarak yeni bir nesil le baş lamamas ın-
dandır . Yeni fikirler ve yeni hareketler, yeni adamlar la gelirler. Bunlar es
kileri tasfiye eder ve yerine kaim olurlar. Yoksa dün bir başka mezheb in 
sâliki olanlar ihtida ediverince yenilik ge lmesine imkân yoktur . Çünkü 
siyasette ihtida yoktur! . . 

Eğer memleket te demokrasi hareketi yeni şahsiyetlerle ve yeni nesil
le baş lamış olsaydı ve 14 Mayıs bunları iktidara getirseydi, bugünkü fa
sit daire, bugünkü anormal durum zaten olmıyacaktı . Yen i şahsiyet lere 
dayanan bu hareket, "devri sabık yaratmıyacağız" demeğe mecbur değil
di. Millet ne istiyorsa o olacaktı, yani hesap da kitap da görülecekt i . 

Daha tuhaf bir manzaraya işaret edel im : Eğer Mecl iste O s m a n Bö-
lükbaşı o lmasaydı , k imse bu hesap sorma mevzuu üzer inde alenen du-
ramıyacakt ı . Bu iş günün meselesi haline geldi ise, Bölükbaşı 'n ın konuş -
masi le geldi. 

Osman Bölükbaşı , yeni devrin, yeni zihniyetin adamıdır . Orada par
tisi ad ına konuştu; yani bu demektir ki, Millet Partisi C.H.P. ve D.P. nin 
dış ında ve onların yarattığı fasit dairenin haric inde kalabi lmiştir . 

İşte şüphesiz ki, Millet Partisinin en kuvvetli tarafı budur . Millet Par
tisi şahsiyetleri itibarile iki gurubu topluyor : 1) Gençler, 2) Genç o lma
mak la beraber, eski devrin mesuliyeti içinde şu veya bu şeki lde y ıpran-
mamış unsurlar!. . 

Mahiyet inde ve bünyesindeki bu hususiyettir ki, Millet Part is ine ha
kikaten bir "yeni devir partisi" o lmak imkânını bahşediyor; her hâdise 
karşıs ına normal usullerle çıkabiliyor. Hürriyetsizl ikten şikâyet etse ede
bil iyor, çünkü elemanları içinde hürriyet katilleri yoktur. Hesap sorma
dan bahsetse edebiliyor, çünkü bu elemanlar içinde hesap vermeğe mec
bur olanlar yoktur. 

Ş imdi bir an düşünel im : Eğer bugün Millet Partisi ikt idara ge lmiş ol
saydı, C.H.P. şimdi yaptığı gibi "Buyurun hesap sorun" diyerek bir şöval-
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ye edasi le yaygara koparabil ir miydi. Şüphesiz ki böyle bir hâdise tasav
vur bile edi lemezdi . Ancak yazımızın yukar ıs ında da işaret ett iğimiz gibi, 
o zaman günahkârlar , muhtekir ler, vurguncular, soyguncular , kaçakçı
lar, hırsızlar ve bu makuleden bütün ahlâk ve kanun dışı unsurlar ha
zan yaprağ ı gibi titrer, susar, saklanır ve adalet önünde hesap sorulacak 
günler ini yegân yegân beklemekten başka bir iş yapamaz lard ı . 

A m a şimdi, bunun aksi bir manzara görüyoruz. Yeni iktidar, şu yu
kar ıda saydığımız makuleler in gönlüne bir korku, bir endişe bile soka-
mamışt ı r . Yen iden fırsat bekliyenler ise, şüphesiz ki aynı korkusuz luk ve 
aynı endişesizl ik içinde tuzaklarını hazır lamakla meşguldürler . Ve niha
yet C.H.P. de "haydi, ne duruyorsunuz meydana çıkın, hesap sorun" di
ye bağ ı rmak cüretini ve cesaretini kendinde bulabil iyor. 

Hakikaten vaziyet ağlamakl ı değil midir? Yıl ların müterak im ıstırabi-

le dolu olan ve 14 May ı s tan sonra bir yeni devre kavuşacağız diye sevi

nen halk kitleleri, bu vaziyet karşısında ağ lamakta ve inkisara düşmek

te haklı değil midirler? 

Nureddin A R D I Ç O Ğ L U 

GENEL AF (*) 

Ceza Evlerimizi dolduranları üçe ayırmak gerekir. 

1 - Âdi suçlular. 

2 - Yurtsever siyasal "suçlular." 

3 - Yabanc ıya ve kökü dışarda olan cereyanlara âlet o lmuş veya hiz
met etmiş siyasal suçlular. 

Affın samimi olması için bu üç takımın durumlar ı ayrı ayrı göz önün
de tutulmalıdır . 

Ad i suçluların affı konusu zamanımıza ve ülkemize göre şu özell ikle
ri taş ımaktadır . 

Türkiye , genel savaşa katı lmadığı halde savaş gö rmüş bir çok ülke
den fazla pahalı l ıkla ve onu doğuran kötülüklerle karşı laşmıştır . Bu yüz
den hasıl olan sıkıntı ve sinirlilik bir çoklarına tabii şartlar iç inde işlemi-
yecekler i suçları işlettirmiştir. 

Andığ ımız kötülükleri yapanlar ın ve onlardan faydalananlar ın en 

güçlüler i ise takipsiz ve cezasız kalmıştır. Halk aras ında "hesap sorulma

sı" isteğini uyandıran başl ıca âmil de budur. 

(*) Kudret Gazetesi: 23 Haziran 1950 
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Halkımız bu kabil takibatın yapı lmasını istemekle birl ikte bu gibileri
nin kötü faal iyetinden ve işbaşındakilerin kifayetsizl iğinden doğan ağır 
du rum içinde bulunarak doğru yo ldan sapmış olanların cezalar ının affı
nı veya geniş ö lçüde hafifletilmesini de istiyor; çünkü adalet bunu gerek
tirir ve affı istenilenlerin suçları, andığımız durumu yaratanlar ın suçla
r ından çok hafifdir ve nihayet bir âmil değil bir neticedir. 

Bir yandan henüz takibine bile gir iş i lmemiş az sayıda büyük suçlula

rı tespit edip mahkemelere göndermek, öbür yandan da -eğer tabir caiz 

ise- k ısmen olsun onların mağdurlar ı olarak ceza evlerini do lduran lardan 

hangi ler inin ne ölçüde affedilmesi gerektiğini karar laşt ırmak çok ince bir 

işdir. Yeni hükümet ve Meclisin dirayeti ezcümle bu işte gösterecekler i 

başar ı ile ölçülecektir. 

Yurtsever siyasal "suçlular" a geçel im. 

Burada "suçlu" kel imesini resmî tabir o lduğu için kul landık. Gerçek-

tense halk efkârımız bunları birer mücahit saymıştır ve saymaktadır . 

Demokra t Parti muhalefet in canlı unsurunu teşkil ettiği devirde onun 

mensuplar ı , ve daha sonra Millet partililer Cumhurbaşkan ına , hüküme

tin manev î şahsiyetine vesaireye hakaret, tecavüz gibi isnatlar a l t ında 

mahkeme le re sevkedildikleri vakit halkın onlara karşı gösterdiği yak ın il

gi bu iddiamızı isbata yeter. 

Bunlar ı m a h k û m eden hükümler başlangıçta yeni kuru lmuş o lan 

cumhur iyet i korumak düşüncesiy le vazedi lmiş fakat 1946 hileli ve bas

kılı seç imler inden sonra daha da ağırlaştırılarak bir zümrenin tahakkü

m ü n ü sürdürmek için kullanılmıştır. 

Son dört yıl içinde bu hükümlere dayanılarak mahkeme le re ver i len ve 
m a h k û m edilen C.H. Partisinin manen sarsı lmasında ve sonra da fiilen 
devr i lmesinde başl ıca âmil o lmuş fedakârlardır. Y u r d u m u z d a ikt idarın 
halk oyu ile değişmesi ve Demokrat Partinin işbaşına geçmesi de pek ge
niş ö lçüde bu fedakârlıklar sayesinde olmuştur. 

Yeni iktidar bunu bi lmemezl ikten gelerek hareket ederse geçmişte ve 

bu gün hem Halk Partisine hem de kendisine muhalefet etmiş ve etmek

te olanlara karşı kin ve kuşku beslediğini gösterir. Yeni Meclisi ilk iş ola

rak bu gibi siyasal "suçlular" hakkında bütün takibatı durdurmaya, mev-

kufen yargı lananları serbest b ırakmaya ve hüküm giymiş olanları affetme

ğe karar vermeliydi. Bu hareketle genel affın bir türlü öncüsü olmalıydı. 

Demokra t Parti bunu yapmış olsaydı inkılâpçıl ıktaki samimiyet in in 

açık ve fiilî bir delilini göstermiş olurdu. Bu fırsat kaçırı ldı, ancak uma

rız ki af kanunu bu kabil "suçlular" için tam ve kâmil olarak çıkacaktır . 
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Böyle o lmazsa, bu mücahit ler gerçekten "suçlu" sayılır ve ona göre, 
affedilirlerse, bi lhassa geçmiş "suçlarına" benzesin benzemes in yen iden 
bir "suç işledikleri takdirde eski mahkûmiyet ler i de yürütü lmeğe kalkışı
lırsa, Demokra t Parti pek acı bir yola girmiş olur. 

İktidar partisi bunu yaparsa apaçık olarak şu yönleri kabul ve fiilen 
itiraf etmiş sayılmalıdır : 

"Ben hürriyet ve demokras i için mücadele e tmedim, ya ln ızca bir ikti
dar avcusu idim, onu ele geçirdikten sonra başl ıca düşüncem ona yapış
mak ve bir daha elden kaçırmamaktır . İkt idarda ka lmak kaygusu ile C.H. 
Partisi neler yapmış ise ben de yapmaya hazır ım; ancak başlangıçta, geç
mişteki beş yıll ık propagandama uyuyor görünmek için bir az y u m u ş a k 
davranarak halkı a ldatmaya mecburum, ondan dolayı bu af kanununu 
ç ıkar ıyorum." 

Yaz ımız ın başında andığımız üçüncü takıma geçiyoruz. 

Yabanc ıya ve kökü dışarda olan cereyanlara âlet o lmuş veya hizmet 
etmiş bu lunan siyasal suçluların bir kısmı casuslardır. Bunlar aras ında 
yu rdumuz ve tesirli o lduğu ölçüde bağlaşıklarımız a leyhinde çal ışmış 
olanlar affa en az ve en dar nisbette lâyık kimselerdir, bu iş bir takdir me
selesidir, üzer inde ayrıca durmayacağız . 

Komünist l iğ in bütün hizipları yurt ve demokras i bak ımından yıkıcı
dırlar. Ancak bu cereyanın bu gün egemen durumda olan Stalin'ci hizbi 
doğrudan doğruya yabancı bir devlete alet o lduğu için son derece tehli
kelidir. 

Komünisi t ler i i lgi lendirecek kararlarda bu yönler göz önünde tutul
malıdır . 

Naz ım Hikmet olayındaki unsurları doğrudan doğruya inceleyebi le
cek bir du rumda bu lunmamış o lduğumuzdan bu konuyu ayrıca ele al-
mıyacağız . 

Hikmet B A Y U R 

Günün Hukukî Meselesi : 

A F K A N U N U PROJESİ (*) 

Milletin öz iradesi ile iş baş ına gelmiş olan yeni hükümet verdiği sö
zü tuttu. Ve kısa zamanda, umumî af kanununun ilk projesini vücude 
getirdi. Ş imdi el imizde bu lunan bahis mevzuu proje, 8 maddeden mürek
keptir. Ayrıca, bir de gerekçesi mevcuttur. Eu projenin ilk maddes i , ay
nen ş u d u r : 

(*) Vatan Gazetesi: 23 Haziran 1950 
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"... tarihinden önce işlenen suçlar hakkında takibat yapı lmaz. Ve bu 

suçlardan dolayı hükmedi lmiş cezalar, infaz edi lmez." 

Bu hüküm, tam ve şamil bir affın bütün karakterini taş ımaktadır . 

Buna, muayyen bir tarihten önce işlenmiş olan bütün suçların üzer inden 

çeki len ıslak bir sünger demek de mümkündür . 

Bu madde , birinci fıkrası ile, 27 senedenberi vukubulan fakat Adl iye

ye intikal etmiyen bütün yolsuzlukları , örtbas edilen cürüm ve cinayetle

ri, Yüce Divanın kurulmasını gerektiren suçları ve faili meçhule ka lmış 

fiilleri içine almaktadır . Madde, bu hususta hiç bir ist isna kabul e tmemiş 

ve 27 senelik devrin omuzlar ında duran mes'ul iyet yükünü bir anda ha

fifletmiştir. Bu madde, yazıldığı şekli ile kabul edildiği takdirde, artık hiç 

k imseden, hiç bir fiilin hesabı istenemiyecek, zayi olan devlet, mil let ve 

haz ine hakları aranamıyacaktır . 

Mazinin hesaplarını bu derece kat'i şekilde tasfiye eden bir af kanu

nu, ş imdiye kadar ne görülmüş ne de görülecektir. 

Ma lûmdur ki, hesap istemek bir hak olduğu gibi, hesap ve rmek ve te

mize ç ıkmak da bir haktır. Hesap istemek, bir iddiadan ibaret değildir. 

İddiayı, ispat etmek külfeti takip eder. Her ikisinin kapısını bu derece sı

kı bir tarzda kapamak, yâni iddia ve ispatı ortadan kaldırmak, cemiyet

teki huzur ve sükûnun ihlâli tehlikesini doğurur. Ve içine henüz girdiği

miz demokras i rejiminin temellerini zaafa uğratır. Bu it ibarla bu sünge

rin suyunu bir miktar s ıkmak ve maddeyi makul şekle ifrağ e tmek gere

kir kanaat indeyiz . 

Projenin ikinci maddesi , affın şümulü dışında bırakı lmış olan suçları 
birer birer saymıştır. Affın hududu haricinde bırakı lan suçlar, 8 nev ide 
hülâsa edilebilir. Bu halile proje, umumî affın şöyle dursun, kısmî affın 
dahi vası f larından hiç birisini taşımamaktadır . 

Umumî af kanunlarını yekdiğer inden ayıran vasıf ların baş ında, mü

samaha gelir. Hapishane kapılarını en ziyade müsamaha l ı açan kanun, 

diğer ler inden daha ileri sayılır. Zira, hürriyete kavuşturduğu m a h k û m 

adedi fazladır. Bu esas dahil inde, 1933 senesinde ilân edi len af kanunu 

ile, sekizinci Büyük Millet Meclisine ilânı nasip o lmıyan kanunu, bu pro

j e ile mukayese edel im. Taşıdığı istisnaların çokluğu itibarile, bu proje, 

ge lmiş geçmiş bütün af kanunlarının müsamaha sahas ında en z iyade 

hasisl ik göstermiş ve merhamet kapılarını kapamış olanıdır. Zaten bu 

projenin hiç bir tarafında "AF" kelimesi kul lanı lmamışt ır . A f kel imesini 

ihtiva etmiyen bir kanundan umumî veya kısmî bir af bek lemek, elbet 

abestir. 
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Milletin arzu ve iradesine uygun düşmeyen bir projenin haz ır lanma

sındaki sebep ve saikler ne olabilir? Demokrat Partinin Mecl is g rubunda, 

bu şeki lde bir karara mı varı ldı? Buna imkân yoktur. Zira, mil let in ka

tıksız iradesi ile iş başına gelen bir partiden, bu hususta halkın arzusu

na muhalefet beklenmez. Bu, olsa olsa, geçen yazı lar ımızda dediğ imiz gi

bi, projenin nazarî ve tercüme bir zihniyetle meydana getir i lmiş ve acele 

edi lmiş o lması ile kabili izahtır. 

Affa lâyık görülmeyen suçlar hangileridir? Onları sıra ile izah edel im: 

1 - Devletin emniyeti aleyhine işlenen ve siyasî sıfatını taşıyan suçlar. 

Bunlar, ceza kanununun 125-143 üncü maddeler i aras ındaki suçlar

dır. Ekserisi siyasî suç karakterini taşımaktadır. İçine aldığı suçlu mik

tarı pek azdır. Zira, bunlar hemen hemen hiç tatbik sahası bu lamıyan 

maddeler i ihtiva etmektedir. Sağ ve sol ideoloji ile alâkalı fiiller, bu mad

delerden ikisi vasıtasile cezalandır ı lmaktadır. 

Bu kabil suçların, affın şümulüne tâbi o luş tarzları, hükümet in tut

tuğu iç ve dış siyasetle alâkalıdır. Bu itibarla hükümet sözcüsünün Ada

let komisyonundaki beyanatı , bu husustaki ist isnanın muc ip sebepleri

ni aydınlatacaktır . 

2 - Zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet fiilleri. 

İki senedenber i devam eden yazı larımızda, bu kategoriye dahil suçlu

ların acıklı ve mağdur vaziyetini bel irtmek gayesini güttük. Bundan ev

velki hükümet , yaptığımız neşriyatı nazara alarak, bahis mevzuu fiilleri, 

af kanununun şümulü içine almıştı. 

Y i rmi senedenberi cürüm ve mücr im ile, meşgul o lmaktayız . Memle 

ket imizde işlenen cürümler le onların faillerini yak ından tanıyoruz. Bu 

tecrübeye dayanarak söyleyebiliriz ki hiç bir suçlu, bu, z immet , ihtilas, 

irt ikâp ve rüşvet failleri kadar bedbaht ve talihsiz değildir. Kendi ler ine 

yüz binlerce lira emanet edilen bu adamların nasıl geçindikleri , ne yey ip 

içtikleri asla düşünülmeden; kasalar ında ve kâğıt larında zuhur eden kü

çük açıklar üzerinde duru lmuş ve kendileri yerden yere vuru lmuştur . 

Şayet bu projeyi hazırlayan profesörler, hapishanelerde yatan bu me

murlar ın z immet indeki paranın miktarını öğrenmiş olsalardı, hayrette 

kalırlardı. 

Bunlar, geçen devrin, rejimin ve muayyen bir z ihniyet in kurbanı ol

m u ş zavall ı lardır. Bir taraftan önlenemiyen hayat pahalı l ığı, diğer yan

dan ellerine geçen paranın azlığı, onları müşkül du ruma sokmuştur . 

Yapt ığ ımız hesaba nazaran ekserisi 5-10 l iranın mürtekibi olarak hapis-
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hanelerde yatmaktadır lar . Büyük vurgunlar yapmış , devlet haz ines ine 

pahal ıya o turmuş suiistimal ve zararlardan hiç birisi mahkemeye intikal 

ett ir i lmemiş ve daima örtbas edilmiştir. Halbuki bugün hapishane lerde 

yatan memurlar ın z immet inde kalmış mecmu paranın miktarı , Refah va

purunda şehit düşen bir tek subayımızın diyetini karşı l ıyamaz. 

Buna rağmen proje, Refah hâdisesi mes'ul lerini affın şümulü içine al

dığı halde, bu perişan memur kütlesini onun dış ında tutmuştur. Yüzler

ce yet işkin vatan evlâdını bile bile ö lüme doğru sürenlerden es irgenmi-

yen af, zaruret ve ihtiyaç kurbanı o lmuş biçarelere çok görülüyor. 

Projenin tanzimi sırasında işlenen bu hatanın, Adalet komisyonu ve 

Büyük Millet Meclisi tarafından düzelt i leceğine inanıyoruz. 

3 - Adam öldürme cürümleri. 

Memleket imizde işlenen cürümler in başında, adam öldürmeler gelir. 

İş esası üzer ine kuru lmuş hapishaneler imizdeki mevcut mahkûmlar ın 

dörtte üçü ve merkez hapishaneler inde yatanlar ın üçte birini teşkil eden 

bu kütle, af kanunu ile en z iyade alakadar mahkûmlardan müteşekki l 

dir. 

A f projesi, bunlar ı da, hududu dışında bırakmıştır . Bunlar ın affa tâ

bi tutulması , fertler arasında int ikam duyguları husule get irecek ve eski

leri a levlendirecekmiş. . . Projenin gerekçesinde mevcut olan bu satırlar, 

kati l lerin ne kadar az tanındığını açıkça göstermektedir . Katil dediğ imiz 

adamlardan kaçı menfaat veya keyif için ellerini insan kanına bulaşt ır -

mıştır. Bizde insanlar niçin katil olur? Ve memleket imizde kaç türlü ka

til vardır? Bu iki meseleyi evvelce neşrettiğimiz yaz ı lar ımızda izah eyle

mişt ik. Bu nevi mahkûmlar ı gayet yakından tanıdığımız için, gerekçede 

bahsi geçen endişenin ne kadar yersiz o lduğunu tayinde hata etmiyoruz. 

Bu kalabal ık kütle içinde masumlar , başkası yer ine bi lerek ve istiye-

rek yatanlar, d imağ hastaları büyük bir yekûn tutmaktadır . Binalar ın 

kötülüğü, e lemanlar ın aczi yüzünden hapishaneler in iç inde de katil o lan

lar pek çoktur. Onlara silâhları verenler kimlerdir? Şüphesiz bunlar ı tah

min edersiniz. Bu şartlar alt ında katil olan insanların affa mazhar o lma

sı, eski kinleri nasıl alevlendirir? 

Hiç şüphe yok ki bu kütle içinde affa lâyık o lmıyanlar da vardır . On

ları ist isna etmek mümkündür . Her ne olursa olsun, en büyük grafik ha

l inde yükse len bu cürüm nev'ini, âdilâne nisbetler dahi l inde af kanunu

nun şümulü içine a lmak icap etmektedir. Bu, işlenen haksızl ıkları telâfi 

edecek en âdil bir yoldur. 
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Proje, tesl im o lmuş katil lere karşı sert davrandığ ı halde, kaçmış ve 
Adl iyenin semtine uğramamış katiller hakkında gayet müsamaha l ı ha
reket etmiştir. Kaçmış ve sorguya çeki lmemiş katil lerle, faili meçhul kal
mış cinayetler, affın şümulü içine alınmıştır. 

İsparta kanunlar ı vatandaşlar ına "Çal, fakat yaka lanma" d iyordu, bu 
af projesi de "Öldür, lâkin ele geçme" prensibini vazediyor. Zira hapisha
nelerde olan suçlulardan bir çoğunu affın şümulü dışında bıraktığı hal
de, adalet in huzuruna ç ıkmamış ve savuşmuş mücr imler in hepsini affın 
n imet ler inden müstefit kılmıştır. Bu farklı ölçü, adalete uygun düşme
mektedir . 

Bundan mâda, kasdî o lmıyan öldürmeleri de, affın şümulü dış ında 
bırakmışt ır . Projeye göre, ö lüm cezaları 30 seneye, müebbet ağır hapisler 
24 seneye indirilecektir. Pratikte 30 senenin, ö lüm cezas ından hiç farkı 
yoktur . Ayrıca, müebbet hapis ile 24 sene dahi, yekdiğer inden farksızdır. 
Halbuki idama bedel 20 ve müebbed ağır hapse mukabi l 15 sene denil
seydi, zayıf da olsa bu iki nevi mahkûmun ümit kapısı açıl ırdı. Hürr iye
te kavuşmas ı fiilen kabil o lmıyan mahkûmlar ın ceza nevilerini değiştir
mek neye yarar? 

Proje kati l lerin cezasından yalnız altıda bir k ısmının tenzil ini kabul 
etmiştir. Halbuki , sekizinci Büyük Millet Mecl is inde Demokra t Part inin 
sözcüsü üçte bir tenzilâtı müdafaa eylemiştir. Katiller için af nisbetler ini 
gösteren makul ve kriminolojik bir barem kabul e tmek lâzımdır. Gelecek 
yaz ımızda, projenin diğer maddeler i tahlil o lunacaktır . 

Mehmet Al i SEBÜK 

Avukat 

Günün Meseleleri 

A F UMUMÎ OLMALIDIR (*) 

Suçluluk mefhumu ne kadar eski ise, af da o kadar eskidir ve da ima 

birisi yanında, diğeri de mevzuu bahis o lmuştur. İnsanlığın bir cemiyet 

hal ine ge lmesi yo lundaki inkişafı ile beraber yürüyen hukukî n izam da

hi l inde af müessesesi de muhtel i f istihaleler geçirmiştir. Efsaneler in iti

barda o lduğu devirde bir m ahkûm ölüm yerine getiri l irken vuku bulan 

ş imşek çakmas ı ve emsal i tabiat hadiseleri ilâhî kuvvet in affettiğine bir 

işaret sayı larak mahkûm serbest bırakıldı ve ceza hukukunda kısasa kı-

(*) Zafer Gazetesi: 29 Haziran 1950 
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sas usulü cari olduğu sıralarda suçtan zarar görenlerden kişinin affetme-
siyle m a h k û m kurtulurdu, fakat ceza hukukunun inkişafı ile af fetmek 
hakkı milleti temsile yetkili meclislere bırakılmıştır. 

Bu sebeple ceza hukuku var oldukça, af müesseses i de var olacaktır 
ve af kanunlar ı çıkarılacaktır ve çıkaranların bir atıfeti gibi kabul o lun
ması doğru olmayıp, bir sebep veya zaruret vuku bulmadığ ı için ş imdiye 
kadar ç ıkmamış o lduğunu düşünmek lâzımdır. Madem ki bir sebeb veya 
zaruret mevcuttur, bunun bütün suçlulara şamil o lduğu aşikârdır. Fara
za bir harp kazanıldığı için af kanunu çıkarıl ıyorsa devlete karşı suç iş
lemişlerde, şahıslara karşı suç işlemişlerde daha evvel iş lemiş o lduklar ı 
suçtan dolayı affedileceklerden affın sebebi olan zafere ihanetleri mevzuu 
bahis o lamaz. Binaenaleyh herkes için ayni olan sebebden herkes istifa
de ettiri lmesi lâzımdır... 

Şayet affın ç ıkması için bir sebeb olmayıp ta yetkil i lerin arzusuy la çı
k ıyorsa arzu edi lmeyenler afdan istifade ettiri lmeyebilir. Fakat yukar ıda 
kısaca yazdığ ımız af müessesesinin tekâmül seyr inden de anlaşı lacağı 
üzere modern hukuk telâkkimizde keyfî aflar mevcut o lamaz. Mut laka ya 
bir sebep yahut bir zaruret dolayısiyle af kanunları çıkar... 

Kendi hakkını affetmeyen başkasının hakkını nasıl affedebil ir? Bu 
söz hakikat in ifadesi olduğu gibi, Al lahın, kendi hakkını helâl eder im fa
kat kul hakkını helâl edemem dediği din kitaplarında yazıl ıdır. Şunu da 
ilâve edey im ki, çuvaldızı kendine, iğneyi başkas ına batır sözü bir darbı
mese ld i r . Bu düşünce tarzı ile devlet m e f h u m u iç inde b u l u n a n 
T.B.M.Mecl is i evvelâ devlete, yani kendine karşı iş lenen suçları af fetme
lidir ki, ondan sonra şahıslara karşı işlenmiş olan suçları affedebilsin, 
aksi halde suçtan zarar gören vatandaşlar demezler mi ki : "Kendi hak
kını affetmediğin halde, benim hakkımı neden affettin?" 

O zaman içinde bulunmadığ ımdan gazeteler vasıtasi le yak ından takip 
ett iğim için kanaat imce bundan evvelki Mecliste af kanununun çıkarıl
mamas ın ın başl ıca sebebi, affın umumî o lmaması veya istisnalar bu lun
masıdır . 

Kanun nazar ında vatandaşlar müsavidir diyen anayasamıza uygun 
olarak cezalar nasıl seyyanen tatbik edil iyorsa ve suç iş leyenlerden hiç 
birisi cezadan istisna edilmiyorsa, ceza hukuku ile beraber doğan ve in
kişaf eden afdan da hiç k imsenin istisna edi lmemesi gerekir. 

Devlet ve cemiyet aleyhine suç işleyenler, değil temellerini sarsmak 

çat ıs ından bir kiremit dahi düşürememişlerdir . Devlet imiz ve cemiyet imiz 

ayakta dimdik durmaktadır . Sonra bu nevi suçlular fikir ve kanaat lar ını 

müsbe t olarak değiştirebilirler. Durumları böyle olanlar af fedi lmiyecek 
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te, birisinin bacağını kıran, gözünü kör edenler mi affedi lecek? Halbuki 
o birisinin hem temeli y ıkı lmış ve hem de çatısı uçurulmuştur . 

Geçenki Mecl is üyeler inden bazıları evvelki af kanunu çıktığı zaman 
bir kadının, hâkim bey tokadı yiyen benim, devlet nasıl affedebilir dedi
ğini naklederek umumî affın aleyhinde bulunduklar ı için bu ciheti de be
l irtmeyi lüzumlu gördüm : bir suç işlendiği zaman hem cemiyet nizamı
na ve hem de mağdura tecavüz edilmiş olur ki bu iki tecavüzden hangi
sinin diğerine faik olduğu meselesi ortaya çıkar, bunu ceza m u h a k e m e 
leri usulü kanunu hallederek, cemiyet n izamına karşı vukubu lan teca
vüzün faik o lduğunu kabul etmiştir. Savcıl ık teşkilatının bu lunmas ı , 
savcı ların kamu hakları adına davacı olması, eski suçlardan mağdur la
rın şahsî dava açamayıp, savcıl ığa şikâyet etmekle iktifa e tmesi mecbu
riyeti ve bir kıs ım suçlarda da (dövmek, hakaret, izrar gibi ) açı lan şahsî 
dava lara savcıların kat ı lmak hakkı bulunması ve geri kalan pek çok suç
larda da mağdurlar şikâyetçi o lmasa bile savcıların resen takibat yapma
ya yetkil i bu lunmas ı halleri evvelâ cemiyet nizamının ihlâl edi ldiğinin ke
sin delil leridir. 

Bu bak ımdan suç işleyenleri affetmek cemiyet in teşki lât lanmış şekli 
olan devlet in dolayısile Millet Meclisinin hakkıdır. Mağdurlar ın zarar gö
ren ben im devlet nasıl affedebilir demeye hakkı yoktur. Esasen kanun 
yolları da kapatı lmış değildir ve mağdurun şahsî hakkı af fedi lmemiştir . 

Hukuk mahkemes ine müracaat ederek, maddî ve manev î tazminat 
davası açılabilir, davayı kazanınca da haklı o lduğunu herkese gösterebi
lir. H e m bu suretle ve hem de aldığı tazminatla ihlâl edi lmiş olan şeref ve 
haysiyeti telâfi edi lmiş olur... Diğer yönden düşünel im, suçlu m a h k û m 
olup hapse g irmekle mağdurun haklı o lduğu sabit o lmuş ve rencide edi
len şeref ve haysiyet telâfi edilmiştir. Bundan sonra m a h k û m u n kısa ve
ya uzun müdde t hapiste kalması mağdura hiç bir menfaat temin etmez, 
ancak m a h k û m u n ruhî ızdırap alt ında bulunmasın ı gerektirir ki, ıslâh 
o lmasını temin bakımından cemiyet faydalanır. Devletin bu bak ımdan 
vazgeçerek mahkûmu affetmesinin mağdurlar ın hakkına tecavüz sayıl
mas ı hiçbir hukukî düşünceye dayanamaz. 

Mahkûmlar ın islâh o lmadan ceza evinden ç ıkmış olacağı ve henüz 

m a h k û m olmayanların da islâhı yo lunda gidi lmeye düşünülürse , buna 

veri lecek cevap şudur : Devletin zabıta kuvveti vardır, tekrar suç işlediği 

takdirde yakalar, mahkemes i vardır, m ahkûm eder. Ayr ıca haz ı r lanmak

ta olan af tasarısında affedilenlerin 5 sene içinde tekrar suç işledikleri 

takdirde affedilen cezalarını çekecekleri veya dâvalar ının görü lmes ine de

v a m o lunacağı yazılıdır. 
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Yukardan beri yazdığımız sebeblerle ve bi lhassa af kanununu sadece 
arzumuz la değil de Demokrat ik inkılâbın milletçe başar ı lması sebebi le çı
karacağ ımızdan suç nevi itibarile istisnasız olması mut laka lâzımdır. Ya l 
nız ceza miktarı itibarile kaç seneye kadar olan mahkûmiyet le r in tama
men, arta kalanın da kaçta kaçının affedileceği münakaşa mevzuu olabi
lir. 

Fehmi AÇ IKSÖZ 

Günün Hukukî Meselesi : 

MİLLET, UMUMÎ AF İSTİYOR (*) 

Halk Partisi, umumî af meseles inde verdiği sözü tutmadı . Onun , se
ç imlerde bu derece ağır hezimete uğraması sebepler inden birisi de bu
dur. Sekizinci Büyük Millet Meclisinin son kabul ettiği ö lçüye göre, aftan 
20 bin m a h k û m ve mevkuf, faydalanacaktı . A ln ına suçlu damgas ı vurul
mak istenen yüz binlerce insan da, adalet cihazı ile a lâkasını kesecekt i . 

Halkın nabzını el inde tutan Demokrat Parti, o zaman iyi bir yol tuta
rak affı müdafaa etti. İktidarı devir alır almaz da, hükümet programına 
bunu ithal eyledi. Demokrat Parti programında olan şey, "umumî a f tır. 
Bu me fhumun delâlet ettiği mâna, açık ve sarihtir. İş lenmiş olan ve ad
l iyeye intikal eden bütün suçların üzerine sünger çekmektir . . 

Bittabi bunun bazı istisnaları da olacaktır... Fakat bunlar , ancak 
mahdut bir saha içinde ve yalnız âmme vicdanını der inden rencide eden 
suçlara münhas ır kalmalıdır. Yoksa, bu istisnalar, kanunun ilmî ve po
litik mahiyet ine halel verecek ve "umumî " tâbirinin delâlet ettiği mânaya 
aykırı düşecek şekilde tecelli etmemelidir . 

Yeni hükümet in hazırladığı projenin bir kısım maddeler ini , geçen ya
z ımızda tenkid etmiş ve kanunun çevresi dış ında bırakı lan m e m u r suç-
larile cinayetler hakkındaki kanaatlerimizi bel irtmiştik. Ş imdi de diğer is
tisnaları tedkik edeceğiz. 

4 - Irz ve kaçırma fiilleri: 

Bu suç nevinin, affın şümulü dışında b ırakı lmasında isabet yoktur . 

Fi lvaki erkek ve kız evlâtlarının ırzına tecavüz eden babalar ın ve birbir le

ri a leyhine bu gibi suçları işleyen kardeşlerin fiilleri, af kanununun çer

çevesi dış ında bırakılabilir. Hattâ sebepsiz yere z ina eden kadının suçu 

da, aynı muame leye tâbi tutulabilir. Zira, bunlar, ananeler imiz i ve mil let 

(*) Vatan Gazetesi: 3 Temmuz 1950 
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ahlâkıyat ını son derece rencide eden ve kanımızı beynimize sıçratan 
menfur hareketlerdir. Fakat kaçırmaları merhamet hudut lar ın ın dış ında 
tutmak, gayri ilmî bir harekettir. 

Memleket imiz in bazı yerlerinde, kız kaçırmak suretile ev lenmek bir 
anane hal inde yaşamaktır . Ömürler inin sonuna kadar birl ikte yaş ıyacak 
insanlar ın arasındaki sevgi ve ruh mutabakat i bu şekilde izhar edil iyor 
demekt ir . Bi lhassa "başl ık" diye bir meblâğın tediyesinden kur tu lmak 
için kaç ı rma hâdiselerinin vukubulduğu da, meçhu lümüz değildir. 
Kaç ı rmalarda kızın muvaffakati vardır. Fakat kız babasının yüzüne dura
maz . Muvafakat , suç unsuruna inkılâp eder. Tamami le m a s u m bir çeh
re arzeden bu fiilleri, en şenî suçlarla ayni seviyede tutmak ve onları mer
hamet hudutlar ının dış ında bırakmak, adaletsizl ik olur. Ekser iya evlen
mek maksadi le vâki a l ıkoyma fiilleri de, aynı mahiyettedir . 

5 - Yağma ve yol kesmeler : 

Bu fiiller de, istisnalar arasındadır. İlk af kanunu da, bunlar ı bünye
si d ış ında tutmuştu. Cumhur iye t devrinde, hakikî yağma ve yol kesme
ler pek de olmamıştır . Bu vasfı taşıyan fiillerin de hakikî sebep ve mahi
yeti başkadır . Bazı kendi l iğ inden hak almak fiileri, ekseriya bu vasfa bü
rünerek ortaya çıkar. Bundan başka bahsi geçen 10 uncu fasılda pek ha
fif suçlar da mevcuttur. Bu istisnayı tamamen kaldırmak m ü m k ü n olma
sa bile, onu 495 inci maddeye hasretmek yerindedir . 

6 - Askerî Ceza Kanununun 3 üncü maddesi : 

Asker î Ceza Kanununun 55, 56 ve 148 inci maddeler indeki fiiller de, 
projenin şümulü haricinde tutulmuştur. Ş imdiye kadar yapt ığ ımız neşri
yat ta askerî adaletin hakikî mahiyet ini ve oradan sâdir olan hükümler in 
haksızl ığını lüzumu kadar belirtmiştik. Askerî mahkemeler , hukuk zih
niyet ve me fhumu ile bir güna alâkası o lmayan hükümler vermişlerdir . 

En yüksek kumandanın iki dudağı aras ından çıkan sözler, mahke

meler in neticesini tayin etmiştir. Yeni devir, ilk iş olarak bu mahkeme le 

ri de tasfiyeye mecburdur. Bu itibarla disiplin ve emir me fhumuna bağl ı 

o lan bu mahkemelerden çıkan bütün hükümler in affa tabî tutulması , 

adalet icaplarındandır. 

7 - Ölüm cezası: 

Tasar ın ın tam üç yer inde ö lüm cezasından bahsedi lmişt ir . Bu mev

zua dair, geçen yazımızdaki mütalâalar vazıhtır. Tekrar ına lüzum yoktur. 

8 - Mükerrir suçlar : 

Tekerrür hükümler in in tatbikini gerektiren aynı c insten fiiller de af
fın dış ında bırakılmıştır. A d a m öldürmekten mükerr ir olanlar, parmak la 

460 



BASINDAKİ YANKILARI 

gösteri lecek derecede azdır. Bu hüküm daha ziyade, hırsızlık suçlarını is
t ihdaf etmektedir . Bunlar, memleket imizde işlenen fiillerin 2 nci sırasını 
teşkil eder. Hemen hemen cümlesi , ihtiyaç ve işsizliğin mahsu lüdür . 
Bunlar ı af dış ında tutmak, adaletsizlik olur. Hapishanenin da imî ve tabiî 
müşter i ler ini teşkil eden bu suçlulara iş bu lunduğu ve h imaye edildiği 
takdirde, bu gibi fiillerin kökü kazınır. Aksi takdirde, onlar cemiyet in hu
zurunu bozmakta devam edeceklerdir. 

Bu tasarı, sevkettiği 3 üncü maddes i ile, nevi şahsına münhas ı r bir 

tecil müesseses i vazeylemiştir. Tamamen affa tâbi tutulan suçlar ın 5 se

ne zarf ında yeniden işlenmesi hal inde, geriye avdet edeceğini ve yen iden 

çektiri leceğini söylemiştir. Bu madde , hazırlanın projenin af değil, bir te

cil kanunu o lduğunu meydana koymaktadır . 

Hükümet , bir umumî af kanunu çıkaracağını vâdetmişt ir . Bu tecil 

maddes i , evvelâ evvelki vaat ile taban tabana zıddır. Sonra, bu madde , 

i l im ile de bağdaşacak vaziyette değildir. Zira, umumî af, iş lenmiş olan 

suçlar ın vukubulmadığ ın ı kabul ederek onların üzer inden ıslak bir sün

ger çeker. Halbuki tecil maddesi , bu ilmî esası reddetmekte , suçlar ın iş

lendiğini, cezalarının da devam eylediğini bel irtmektedir. Bu tezat, tasa

rının temellerini çürütmekte ve politik vasfını da izale etmektedir . 

Yaptığınız tetkikat sonunda, bu tecil maddesinin, yeni İsviçre Ceza 

Kanununun 41 inci maddes inden aynen alındığını tesbit e tmiş bu lunu

yoruz. Bir ecnebî ceza kanunundaki tecil maddesini , af projesine aktar

m a etmek, ilmî bir hareket değildir. Bu, kanunun tercüme zihniyeti le 

meydana getirildiği hakkındaki iddiamızı haklı göstermiştir . Halbuki İs

viçre kanunu, hâkim, aynı zamanda, mahkûmlar ı patronaja tâbi tutmak 

salâhiyetini de tanımıştır. Hiç olmazsa, af projesine bu hayırl ı h ü k m ü de 

i lâve etse idiler, tenakuzdan kurtulmuş olurlardı. 

Rize milletvekil i İzzet Akçal ' ın da bir komisyona dahil o lduğunu işit

tik. Fakat cürüm ve cezadan anlıyan bu arkadaşımız projenin tanz imin

de yer alsa idi, o her halde, bu derece ilim metodlar ından uzak bir şekil

de tanzim edilmezdi. 

Tasar ının fer'i ve mütemmim cezalara ve inzibatî muamele l e re taal lûk 

eden 7 nci maddesi de, tamamen fuzulidir. Veri len cezalar affa tâbi tu

tulduktan sonra, onlara bağlı inzibati muamele ler in devamın ı kabul et

mek, i lme aykırıdır. 

Bir subayın işlediği adî bir fiil af ile kalktıktan sonra, rütbenin kaldı

r ı lması kararını ortada bırakmak nasıl olur? Af ç ıkmasa idi, belki de o, 

beraet edecekti ve bu fer'i ceza da ortadan kalkacaktı . 
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Bir de 340 ve 342 tarihli kanunlarda yazıl ı muvakkat maddedek i 

Mecl is kararlarının da affa tâbi o lduğunu bi ldiren bir h ü k ü m ilâve olun

muştur . Bir çok inzibatî cezalar affın şümulü dışında bırakı l ırken, kanu

na müsteni t ihraç kararlarının kaldırı lması, akla mülayim gelmektedir . 

Mamaf ih , tanımadığ ımız mes lekdaş lar ımızm hukukuna müess i r bu 

madden in üzerinde fazla durmıyacağız . 

A f kanunlar ının karakterlerini tayin eden, onların, ilim ve teknik po

litik cepheleridir. Bu tasarının ilim ve teknik tarafı yoktur. Bu projenin, 

Büyük Millet Mecl is inde fırtına koparacağı muhakkakt ı r . 

14 Mayıs ile içine girdiğimiz hakikî demokras i devrinin yüzü suyu 

hürmet ine , merhamet kapılarının âzami cömertl ikle açı lması gerekir. 

Mil letin umumi arzu ve temayülü bu merkezdedir . 

Bu tasarı, içine girdiğimiz yeni devrin farkına varmamış görünmekte 

dir. Zira, iki senedenberi beklenen affın kapılarını, e l inden geldiği kadar 

kapamış ve hasisliğini şaheser bir numunes in i vermiştir. Böyle bir tasa

rı ile Mecl is in huzuruna ç ıkmak, yeni hükümet için kolay olmıyacaktır . 

Milli i rade ile işbaşına gelen Büyük Millet Meclisi, bu tasarıyı bir ta

rafa b ırakarak milletin dört gözle beklediği umumî affı, en geniş mânas ı 

ile i lân edecektir. 

Bu suretle millet, mübarek Ramazanın sonunda iki bayramı b irden 

idrâk mazhariyet ine erecektir. 

M E H M E T AL İ S E B Ü K 

Avukat 

BUNLARI D A MI AFFEDECEĞİZ? (*) 

Af kanunu artık çıkıyor. Yeni tasarının hükümet ten gelen metn i göz

ler imizin önündedir . Bu tasarı bu halile bile, devri sabık hükümet in in af 

diye ortaya koyduğu oyunla mukayese edi lemez. Noksanlar ı muhakkak 

çok. Temenn i olunur ki, bunlar da Mecliste komisyon ve u m u m î heyet 

müzakere ler inde telâfi olunacaktır . 

Biz bu yaz ımızda bu noksanlardan birine işaret e tmek ist iyoruz. Ta

sarı afdan istisna edilecek birçok suçlar saymıştır. Fakat bu arada, en 

m ü h i m bir cihet unutulmuştur. : Biz, bu tasarı ile vatandaşl ık haklar ına 

karşı iş lenmiş suçları da affediyoruz!... 

(*) Kudret Gazetesi: 6 Temmuz 1950 
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Tasar ı daha Bakanl ık komisyonunda hazır lanırken ve Bakanlar ku

ru lunda tetkikten geçiri l irken, affa tâbi o lmıyan suçlar arasına, vatan

daşl ık haklar ı aleyhine iş lenmiş suçların da a l ınmaması şayanı teessür

dür. Bu hususu Adalet Bakanlığı ve hükümet için bir hata saymak lâ

z ımdır . Daha bidayetten ve mademki bir demokrat ik inkı lâptan bahsedi 

yoruz, demokras in in temeli olan vatandaş haklarının ihlâli hakk ındak i 

suçlar ın unutulması , c idden ağır bir hatadır. 

Türk ceza kanununda ve hususî kanunlar ımızda hürriyet a leyhine iş

l enmiş birçok suçlardan bahsedilmiştir . Meselâ, ceza kanununun ikinci 

ki tabının birinci, ikinci ve üçüncü fasıllarında yazıl ı bu lunan siyasî hür

riyet a leyhine, din hürriyeti aleyhine, şahıs hürriyeti a leyhine iş lenmiş 

cürümlerden bahsedi lmişt ir . Keza aynı kanunun üçüncü babın ın b i lhas

sa dördüncü ve altıncı fasıllarının bahsettiği, memur iye t nüfuzunu suiis

t imal edenler ve hükümet memurlar ı tarafından efrada yapı lacak sui 

muamele le r gibi mevzular vardır. 

Ceza kanununun bu fasıl larında yazılı suçlar, gerek mağdur lar ı ve 

gerekse bu suçları işliyenler bakımından üzerinde ehemmiyet le duru lma

ğa değer. Mağdurlar ı vatandaşlardır . Yani, vatandaşlar ın, b i lhassa Ana

yasanın beşinci faslında "Türklerin âmme haklar ı " başlığı a l t ında yazı l ı 

hak ve hürriyetleri ihlâl edilmiştir. Suçları işliyenler de, her şeyden evvel 

memur iye t nüfuzunu suiistimal eden memurlardır . 

Bu arada, bi lhassa seçim suçlularını da nazarı it ibara a lmak lâz ım

dır. Bu da hususî kanunlardaki siyasî hürriyet ve vatandaşl ık haklar ına 

karşı iş lenen cürümler cümlesindendir . 

Çok esef olunur ki, yeni tasarı affı bu bak ımdan ele a lamamış ve se

ç im suçları üzerine bir sünger geçirmiştir. 1946 da seçimler in mual le l ve 

kuru lan mecl is in gayrı meşru o lduğunu iddia eden Demokra t Parti lider

lerinin, bu defa af kanunu mevzuunda bu şekilde hareket ler i büyük bir 

tezad arzetmektedir . Bu tezat halkın kafasını çok der inden işgal edecek

tir. 

İşte biz im, şu kısa izahatımızla, anlatmak istediğimiz cihetler, zanne

deriz ki ana hatlarile meydana çıkıyor. Temenni ediyoruz ki, gerek Mec

lis komisyonlar ı ve gerekse Meclis umumî heyeti, şu yukarda bahsett iğ i 

miz ana prensip üzerinde duracaktır. 

Burada büyük ve müşahhas bir misal vermek istiyoruz : 1944 sene

sinde bir çok mill iyetçi gençlere işkence edilmiştir. Buna aid dâva güç hal 

ile açı labi lmiş olup halen Yargıtay beşinci ceza dairesinde görülmektedir . 
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Bu işkenceyi yaptıkları veya bunları hazırladıkları iddia edi len bir çok 

şahsiyetler, bu mahkemede sigaya çekilecektir. Bunlar aras ında Kâmu-

ran Çuhruh, Ahmet Demir, Sait Koçak gibi üç vali ile, Sabit Noyan, Yu 

suf Ziya Yazgan gibi iki general ve A lbay Cevdet Erkut, A lbay Gal ip Ka

an, Örfî idare mahkemes in in kanun ve nizam tanımıyan savcısı Kâz ım 

Alöç ve polis memuru Muzaffer vesaire bulunmaktadır , bu kimseler , şüp

hesiz ki, şakağa tabanca dayıyarak ifade a lmanın, vatandaşlar ı tabutluk

lara koyarak 1500 mumluk elektrik ışığı alt ında menfur işkencelere te

şebbüs e tmenin ve nihayet koca bir mahkeme huzurunda "e lbetde işken

ce yapacakt ık " diye insanlık haysiyetini titreten kabadayı l ıklar yapman ın 

adalet huzurunda hesabını vereceklerdir. 

Fakat gel in görün ki, işte biz im bugünkü af tasarısı bu kadar müth iş 

facialar üzer ine bile örtüyü örtmekte ve açı lmış dâvaları rüyet ten kaldır

maktadır . Bahsett iğimiz şu suçlar, yukar ıda işaret ettiğimiz üzere, ceza 

kanununun üçüncü babının altıncı faslına giren suçlardandır . (Madde 

243) bu suçları insanlık ve vatandaşl ık haklar ına karşı işl iyenler de en 

yüksek devlet memurlarıdır . 

Biz, hâdisenin ehemmiyet in i kavramak için, milletvekil i arkadaşlara 

şunu tavsiye ediyoruz : A f kanununun müzakeres inin yapı ldığı şu gün

lerde, lütfen Yargıtay beşinci ceza dairesine ihtiyarı zahmet etsinler ve 

bahsett iğ imiz şu işkence dâvasına dair dosyayı bir gözden geçirsinler. 

Zannediyoruz ki, derhal içleri titriyecektir ve bir af kanunu hazırlanır

ken, bu kabil suçların bertaraf edi lmesinin ne demek o lduğunu, memle 

ket namına, insanlık namına derhal anlıyacaklardır. 

Hulâsa olarak şunu söyliyelim ki, af kanunu tasarıs ında vatandaşl ık 

hürriyet ler ine, siyasî hürriyetlere, insanlık haklar ına karşı iş lenmiş cü

rümler ehemmiyet le nazarı it ibara al ınmalı ve bunlar afdan müs tesna tu

tulmalıdır lar. Prensip olarak bu husus kabul edildikten sonra, Türk Ce

za Kanunundak i ve diğer hususî mevzuattaki bu kabil suçlar teker teker 

ele alınıp, af kanunu tasarısında istisnalar arasında yer almalıdır . Bir se

ç im suçu, bir işkence suçu, müsadere , angarya; haksız tevkif ve buna 

mümas i l fiiller bu memlekette hiçbir zaman cezasız kalmamal ıd ır . Bun

ların cezasız kalması, b i lhassa içine girdiğimizden bahsett iğ imiz devrin 

icaplari le asla telif edi lemez. 

Nureddin A R D I Ç O Ğ L U 
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YENİ AF K A N U N U BİR MİHENG TAŞIDIR (*) 

İkt idarda bulunan bir parti, kanun tasarıları hazır larken veya her

hangi bir tedbiri al ırken az veya çok isabetle hareket edebilir. 

Girişi len işteki isabet nisbetini yüksel tmek ve isabetsizl ikleri gider

mek, mecl is in, serbest tenkidin ve nihayet de tecrübenin eseri olur ve ol

malıdır . 

Bu gibi meseleler bir iktidarın ve onun hükümet in in o lgunluk dere

cesiyle o lgunlaşma kabiliyetini de gösterir. 

İktidarın hazırladığı kanunlar ı ve aldığı tedbirler başka bir bak ımdan 

da incelenebil ir ve onlarda şu sıfatlar aranabilir : 

Görmek istediği işlerde iktidar memleket i mi, yoksa kendini mi daha 
çok düşünmektedir ; başka bir deyişle işleri millî bak ımdan mı, yoksa 
partici l ik bakımından mı ele a lmaktadır? 

Bu hususta verilecek hüküm o iktidarın manevî du rumunu ve gerçek 

muvaffakiyet imkânlarını tesbit edecek en güvenil ir m iheng taşıdır. 

Bi lhassa, işbaşındakiler mevkilerine yeni gelmişlerse ve düzel t i lmesi 
gereken bir çok iş için zaman unsurunu göz önünde tutmak gerekiyorsa 
yukarda andığımız miheng taşı çok önemli bir teşhis vasıtası olur. 

Yeni af kanunu tasarısını bu bak ımdan ele alacağız. 

Ona ge lmeden önce, yeni hükümet in gazetelere veri lecek ilânlar işin
de tamamiy le partici düşünceler le almış olduğu bir kararı düze l tmiş ol
masın ı onun lehinde kaydetmeği unutmıyacağız . Şunu dileriz ki yeni ka
rar tam bir samimiyet le yürütülsün. 

A f kanununa gelel im. 

Esefle söyliyeceğiz ki bu işte particilik, memleketç i l ikten üstün tutul
muştur . 

Demokra t Parti 1946 seçimlerinde Halk Partisince hile ve baskı yapı l 
dığını r esmen iddia etmiş ve bunlardan çıkan iktidarın meşru sayı lma
ması gerektiği düşüncesini ortaya atmıştı. 

Kendi programının dokuzuncu maddesinin son cümlesi ise şöyledir : 

"Seçimler in serbestliğini bozacak hareketleri millî hakimiyete karşı iş

l enmiş bir suç addederiz." 

Eğer Demokrat Partinin başındakiler C.H. Partisi a leyhindeki iddala-

r ında samimi idiyseler, keza kendi programlar ındaki hükümler i inanarak 

(*) Kudret Gazetesi: 7 Temmuz 1950 

465 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

oraya koyduysalar yurdumuzun dört yıl meşru saymadıklar ı bir iktidar 
taraf ından idare edi lmesine sebebiyet vermiş olan suçlar üzer ine sünger 
geçiren bir kanun tasarısını kamutaya sevketmemel i idiler. 

Bu gibi suçluların ceza görmesinde memleket in menfaat i apaçıktır . 
Böyle yapı l ı rsa gelecekte, merkezden emir alsalar dahi, memur lar bu ka
bil suçları iş lemekten çekinirler; dolayısiyle seçim güveni daha sağ lam 
surette sağlanı lmış olur. 

İkt idarda bulunan herhangi bir partinin bu biç im suçlar ın cezasız 
ka lmasındaki menfaati de apaçıktır. O, kanunlara aykırı iş görmeğe alı
şık kimseler in maneviyat ının kırı lmasını istemez, çünkü lüzum görürse 
bunlar ı kendisi de kul lanmak ister. 

Son seçim kanunu yukarda andığmız suçların işlenilmesi imkânını 
kesin olarak ortadan kaldırmıyor. Buna rağmen az çok dürüst bir seçim 
yapı lmışsa bu, k ısmen olsun, eski iktidarın kendis ine vaki hücumlardan 
yı lmış, içerde ve dışarda fazlasiyle damgalanmış ve ufak da olsa bir çok
luk elde edeceğini umduğu için namuslu bir seçim yaparak manev î du
rumunu düzel tmek istemiş o lmasından ileri gelmiştir. 

Gelecekte, 1954 seçimlerinde, Demokrat Parti kendisini baskı ve hi
leden çek inmeğe sevkedecek böyle çetin bir durumda bulunmıyabi l i r . 
Eğer o, 1946 seçimi suçları üzerine toptan sünger geçirirse onun, yurt 
düşünces iy le değil, kendi geleceğini düşünerek her türlü oyun kapısını 
kapamamak için hareket ettiğine hükmetmek gerekir. 

A f kanunu tasarısının üçüncü maddes ine geçel im. 

Bu maddeye göre, Demokrat Partinin de meşru olmadığını iddia etti
ği eski ikt idara karşı mücadele etmiş, onun gadrine uğramış bir sürü hü
k ü m giymiş ve C.H. Partisinin devril ip yeni bir iktidarın işbaşına geçme
sinde öneml i amil o lmuş kimseler, yani yurtsever siyasal mahkûmlar , ta-
mamiy le affedilmeyeceklerdir ve eğer yeniden m a h k û m olur larsa eski 
mahkûmiye t l e r canlandırı l ıp her iki cezayı birden çekeceklerdir . 

Bu madde çok nankörce ve tamamile bencil düşünceler le haz ır lanmış 

bir maddedir . 

Kanun olduğu gibi kamutaydan çıkarsa şu hükmü vermek gereke
cektir. 

Bugün işbaşında olanlar hürriyet, adalet doğruluk gibi şeyler aramı
yorlar, yu rdumuzda yeni bir hava estirip çektiklerimizin bize yen iden 
çekt ir i lmesini imkânsız kı lmayı veya çok güçleşt irmeyi de düşünmüyor 
lar; onlar, yalnız iktidarda kalmayı istiyorlar, aldıkları tedbirleri de hep 
bu amaç la alıyorlar. 
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Dolayısiyle bu kimseler, gayrı meşru dahi olsa, herhangi bir iktidar 
lehinde çal ışmış olan seçim baskıcı ve hilecilerini tamamiy le affett irmek 
istiyorlar, çünkü lüzum hasıl o lursa bu gibi lerinden kendileri de faydala
nabil irler! 

Bunun aksine olarak kendilerinin dahi gayrı meşru saydıkları eski ik

t idara karşı mücade le etmiş olanları ancak yarı yar ıya affettiriyorlar, 

çünkü bu gibileri yeni ikt idarda da uğraşıp onu dahi güç d u r u m a düşü

rebilirler! 

U m m a k isteriz ki Meclisteki Demokrat Parti çokluğu af kanununun 
bu gibi kusur lardan tamamiyle temizlenmiş olarak çıkaracaktır . 

Hikmet B A Y U R 

Hukukî Bahisler : 

TE 'C İL KANUNU M U A F KANUNU M U ? (*) 

A f bekl iyen binlerce insanın gözleri önüne tasarıyı sürüp sürüp son

ra geri çeken ve nihayet kendisinin de çekilip gitmesile istediği şeki lde bir 

kanun ç ıkaramıyan C. Halk Partisi hükümet inden sonra ikt idara ge lme

den evvel bir çok vaitleri arasında şümullü bir affın da bu lunduğunu söy-

l iyen D.P. nin bugün bir hükümet olarak Mecl ise getirdiği kanun asla af 

kanunu değildir. Buna, olsa olsa tecil kanunu demek lâzımdır. 

Prensip itibariyle hâdiselerin tam bir tekevvününe şahit o lmadan ve 
o lgunlaşmış her neticeyi doğuran sebeplerin iyi veya fena niyetli kökler i 
mal ik olup olmadığını an lamadan yıkıcı bir tenkide g i tmemiye karar ver
miş bulunmaktay ız . Bu itibarla af kanunu ismi ile ortaya atı lan bu tasa
rıyı da muhtel i f zaviyelerden müta lâa etmeğe niyetli bu lunuyoruz . 

Evve lemirde bu tasarıda yer alan ve affın şümulüne tam olarak sokul-
mıyan bazı suçların bu muameleye tâbi tutulmasını yer inde bir hareket 
o larak karşı l ıyoruz. Bi lhassa rüşvet, irtikâp suçları üzer inde hassasiyet
le durulmal ıdır . 

Ancak diğer suçların affı cihetine gidi lmeyip tecili şekl ine g idi lmesi 

vatandaşlar üzerinde bir tereddüt husule get irmiş bu lunmaktad ı r . Tecil 

d iyoruz. Zira ceza kanununda da tecil beş sene gibi bir müddet le muka-

yettir. Yan i müeccel mahkûmiyet in üzerinden beş sene geçer ve fail o 

müdde t iç inde bir suç işlemez de 6 nci sene işlerse müecce l mahkûmiye 

ti yeni suçun cezasıyla birlikte çekmez. O halde af ismi al t ında çıkarı lan 

(*) Kudret Gazetesi: 8 Temmuz 1950 

467 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

kanunun T.C.K. nun 89 uncu maddesinin gayri kanunî olan teşmi l inden 

başka bir şey olmadığı anlaşıl ıyor. 

89 uncu maddenin yani tecil müesseses inin iki müh im unsuru var

dır. Birinci unsur olan cezanın 6 ayı geçmemiş bulunması . İkincisi ise 

suç lunun geçmişteki hali ile ahlâkî temayüller ine göre cezasının tecili i le

ride cürüm işlemekten çekinmesine sebep o lacağına dair kanaat husu

lü... 

Tasar ıda ise hem cezaların tecili mevzuubahist ir , h em de tecil mü

essesesinin unsurlar ının yok edilmesi ile karşı karşıya bırakı lmış o luyo

ruz. Böyle bir tecil kanununun çıkarı lması her m a h k û m u n teker teker 

üzer inde tahkikat ve tetkikat yapmakla mümkündür ki buna da imkânı 

maddî yoktur . 

İmdi bir çok zevat buyuracaklar ki ç ıkacak kanunun T.C.K. nunun 

89 uncu maddes i ile hiç bir alâka ve irtibatı yoktur. Buna da cevap vere

l im. Fi lhakika tasarı yeni ve müstaki l bir kanunun tasarısıdır. Ancak te

cil müesseses in in ismini yanl ış olarak affa çev irmek suretiyle ortaya ko

nulacak eser sadece tecil müessesesini andıracak bir eser olacak ise de 

bu müessesen in dahi hukuk l i teratüründe ve prat iğ inde mevcut mâna

sında o lmadığ ından bir çok işlerimizde ve biz bize benzeriz vec izes inde ol

duğu gibi, acaip bir şeklin ortaya çıkması hukuk dünyamız için iyi kar-

ş ı lanmıyacak bir hareket olacaktır. 

Eğer bu bir tecil ise tecilin şartlarının tahakkuku lâzımdır. Eğer bu 

bir af ise bütün neticeleriyle ve ileride işlenecek herhangi bir suçla da 

alâkalı o lmamak icap eder. Öyle ümit ediyoruz ki Mecl isteki hukukçu ar

kadaşlar ımız bu hukukî sakatlığın farkına hiç değilse b iz im kadar vara

caklar ve af kanunu ismi alt ında tecilden gayri bir şey ifade etmiyen ve 

fakat as l ında tecil müessesesini de hukukan perişan eden bir is im üze

r inde hassasiyet le duracaklar ve nihayet tasarı aynen kabul edil irse hiç 

deği lse bunun af yerine tecil kanunu ismi ile ç ıkar ı lmasına çal ışarak isim 

ile fonks iyonunun muvazi olarak kanuniyet kesbetmesine h izmet ede

ceklerdir. 

Buraya kadar işin bize göre teknik hizmet o lunacak cihetini y ine ken

di gö rüşümüze göre inceledikten sonra şimdi iç imizdeki şüphey i dışarıya 

vurmak la samimî davrandığ ımıza inanacağız. Eğer bu şüphemiz i içimiz

de saklar da söyl iyemezsek muhalefet vazifemizi de, memleket vazi femizi 

de hem yapmamış ve hem belki de yeni iktidarın bi lmiyerek gözünden 

kaçan ve fakat bu gözden kaçma sebebiyle sui te fehhümler yara tan bir 

halin devamına yardım etmiş oluruz. 
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Şüphemiz şudur : Neden üç sene değil de beş sene?.. . Teci le uğraya

cak takibat ve mahkûmiyet ler arasında C.H.P. ikt idarına bütün bir şid

det ve cesaret ile pala çekmiş Millet Partisi mensuplar ı vardır . Bunlar 

hakk ında takibat, tetkikat, tahkikat, muhakemat ve nihayet mahkûmi 

yetler evvelki iktidarın zevk telâkki ettiği nesneler hal inde sıralanıp git

mişti . O kadar ileri vardılar ki bir gün İstanbul 'un bir köşes inde konuş

tuğumuzdan aylarca sonra savcılık tarafından çağırıl ırdık. Bırakır lardı, 

sonra y ine çağırırlardı. Millet Partili sözcüleri arayanlar savcıl ığın kapı

s ında beklerlerdi. Nası lsa gelirler bugün yarın diye... Her toplantı sonun

da birbir imize Al lahaısmarladık derken yarın basın savcı l ığ ında bu luşu

ruz diye şaka ederdik. 

Devir değişti. Savcıları kendi emirleriyle harekete getirdiğini gider 

ayak radyoda itiraf etmek gafletine düşen eski devrin başbakanı artık 

ş imdi muhalefet ! ! vazifesiyle meşgul . Evet devir değişti ama zihniyet de

ğişti mi? Şu tecil tasarısı şüphemiz i celp etti. Millet Partil i lere şu denmek 

isteniyor : "Eski iktidara karşı yaptıklarınızı affettik. Eğer beş sene için

de, yani 1954 seçimleri dahil, bir daha o gibi muamele ler i yaparsanız , ya

ni bizi de o şekilde tenkit ederseniz eski ve yeni suçunuzu burnunuzdan 

getire getire çektiririz"... 

Biz im şüphemiz işte bu noktadadır. Temenni edel im ki iktidar bunu 
böyle düşünmemiş olsun. Temenni edel im ki Büyük Millet Mecl is inde bu 
tasarı lâyık olduğu ehemmiyet le milletvekillerimiz taraf ından ele al ınsın. 
Aks i takdirde şüphemiz devam edecektir. Ancak C.H.P. ikt idarının bil ip 
öğrenip yok olup gittiği gibi yeni iktidar da öğrensin ki eğer onun tutaca
ğı yol da Cumhur iyet Halk Partisi iktidarının yolu olursa ne tecil kanu
nu, ne af kanunu muhal i f Millet Partisinin tenkitlerini tahfife ve sesleri
ni boğmağa kifayet etmiyecektir. 

Avukat Ertuğrul A K Ç A 

D O Ğ A C A K A F GÜNEŞİNİ BEKLEYENLER (*) 

Af kanunu dün Demokrat Parti Meclis g rubunda konuşu lmağa baş

landı. Belki bir çok kimseler, bu kadar mühim bir mevzuun neden doğ

rudan doğruya Büyük Millet Meclisi gündemine al ınmadığ ını sorabil ir ve 

bunu tenkit edebilirler. Kendilerine peşin olarak söyl iyel im ki, 70 bine 

yak ın insanın hürriyetleriyle alâkadar olan böyle bir mevzuu açıkça mü-

(*) Zafer Gazetesi: 12 Temmuz 1950 
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nakaşa e tmek ve müzakerenin her safhasında yürekler ini oynatmak ne 

insanî ve ne de hukukî bir hareket değildir. Mahkûm vardır, bugün affa 

girmiştir; yar ın bir müzakere neticesinde çıkabilir; m a h k û m vardır, affa 

dahil değildir; fakat bir kere, hatibin şu veya bu şekildeki konuşmas ı ne

t icesinde hakkındaki karar değişebilir. 

Mahkeme heyetleri hüküm verirken nasıl kapal ı odaya girer ve müza

kerelerini orada yaparak kararını sonra alenen tefhim ederse, af için ve

ri lecek karar da böyle olmalıdır. Çünkü bu da bir tahliye kararıdır . 

Esasen bunun için değil midir ki, bir çok memleket lerde af kanunla

rı, ancak ç ıkacağına yakın günlerde duyulur. Müzakere ler de en kısa bir 

z amana sığdırı larak bitirilir, sonra da hemen tahliye başlar. 

Bundan maksat affedilecek mahkûmu fazla müdde t hapiste endişe 

içinde, ıztırap içinde bekletmemek, affedilmiyeceklere de ümit ver ip son

ra hüsrana uğratmamakt ır . A d a m zaten bir defa kaderin sillesini yemiş

tir. Art ık onu bir Af Kanunu lâkırdısiyle mütemadiyen oya lamağa, ümit-

leriyle, hayalleriyle oynamağa ve onu bir defa daha mahkûm etmeğe hak

kımız yoktur . 

Maalese f eski iktidar bu psikolojik noktayı kavramamış , af hakkında

ki şayialar kanun haz ır lanmadan çok daha evvel duyu lmuş , mahpuslar , 

şüphel i , ümitl i , endişeli günler yaşamışlar, sonra kanun Mecl ise ge lmiş 

ve bir takım politik sebeblerle yani seçim zamanlar ında meydanda bu

lunmas ı istenmiyen bazı kimselerin hapse konulması endişesiy le iş geri 

bırakılmıştır . 

İşte af mevzuunun aylardan beri sürüncemede kalması , mahkûmla 

ra ve onlar ın belki milyonu bulan ailelerine ve yakınlar ına ızt ırap mevzuu 

o lmasının sebebi budur. Fakat şimdi ok yaydan ç ıkmış bu lunmaktad ı r . 

Art ık ne yapsanız , affı f irenlemeğe imkân yoktur. Umumî efkâr bu mev-

zuy la sıkı sıkıya alâkadardır. Af kanunu behemehal çıkacaktır . Ve bir 

çok mahkûmlar bayramı, çoktan beri unuttukları , fakat hasret ini çektik

leri aile yuvalar ında çolukları çocuklariyle beraber yapacaklardır . 

Demokra t Parti iktidarı, Halk Partisi tarafından çok örse lenmiş ve çok 

y ıprat ı lmış olan bu mevzuu ele almış ve yeni bir kanun hazır l ıyarak Mec

lise gelmiştir. 

Mecl is çoğunluğunun bu mevzudaki temayülü Parti G rupunda tama-

miyle anlaşı lmal ı ki, umumî prensipler üzerinde mutabakat hasıl o lsun 

ve A f Kanunu da Büyük Millet Mecl is inden daha rahat, daha kolayl ıkla 

ve daha çabuk çıksın. Bu zaruret takdir edi lmiş ve bunun üzerinedir ki 
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Parti Grupu müzakereler ine başlamıştır. Eğer Grup konuşmalar ın ı biti

rirse, kanun belki bugün Büyük Meclise gelecek, ve her halde derhal çı

kacaktır . 

Dünkü müzakere ler hakkında hiç bir şey ifşa e tmeden söyleyebil ir iz 

ki, mil letvekil lerinin hemen büyük bir ekseriyeti affın şümul lendir i lmes i 

lehindedir . Çok temenni ederiz ki, bu temayül Mecl is müzakere ler inde 

sarih formüllerini bulsun, ellerini açıp Cenabı Hakka dua edenler, af gü

neşinin doğmasını bekleyenler, ve onların zavall ı aileleri bir an evvel 

ümit ler ine kavuşsunlar! . . . 

Affın teşmil edi lmesi için bir çok sebepler o lduğunu burada bir kaç 

yaz ıda işaret etmiştik : Cürümler in çoğunun ikamda suçlu kadar cemi

yet in de sorumlu olduğu muhakkakt ır . Biz hayat pahasını ön leyemezsek, 

evlât lar ımıza sıkı bir aile terbiyesi veremezsek, onlara ahlâkî esasları an-

latamazsak, tereddiye ve sokağa düşen kızları, kadınları , nasıl tek başı

na suçlandırabil ir iz? Biz memlekette adama kıymet vermezsek, tahsil ve 

terbiye sistemlerini iş letemezsek, meselâ kan dâvası uğruna adam öldü

ren kati l in üzerine nasıl bütün suçun ağırlığını yükleyebi l i r iz? 

Zaman değişmiştir. İnkılâp başarmada asırları senelere sığdırdık di

yoruz. Bunu öğünmekle söylüyoruz da neden suçlarda ve afta d ikkate al

mıyoruz? 

Kağnı devr inde, kara sapan devrinde adam öldürenin suçu, traktör 

devr inde, biçer-döğer devrinde esasen müruru zamana uğramışt ır ; çün

kü arada hakikaten asgarî bir asır fark vardır. Hele tek parti devri ile de

mokras i devrini kıyasladığımız zaman bu farkı çok daha büyük bir aza

metle görürüz. 

Bütün bunlar ı dikkate a lmakla beraber ayrıca esaslı bir nokta üzer in

de durmak gerektir. Bir çok mahkûmlara şimdiye kadar çok ümit veri l

miştir. Onlar ın bu ümitlerini ö ldürmeğe hakkımız yoktur . Onlar ı çevire 

çevire, tekrar tekrar m a h k û m etmeğe hakkımız yoktur. Çünkü bu A f Ka

nunundan sonra artık yeni bir A f Kanunu çıkmıyacaktır . Onun için ra

h im olmak, şefik o lmak ve hepsinin üstünde âdil o lmak için A f Kanunu

nu çok geniş bir ö lçüde ç ıkarmağa mecburuz. 

Mahkûmlar avuçlarını açmışlar Al lah'a dua ediyorlar. Yüz binlerce in

san, bu büyük kararı bekliyorlar... 

Mümtaz Faik FEN İK 
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U Z A K T A N SEYREDİNCE. . . (*) 

Gazeteler in verdikleri ma lûmata bakarak memleket ahval ine dair fi
kir edini lmek istendiği zaman, gözün önünde canlanan levha pek hoşa 
g idecek bir mahiyet arzetmiyor. Seçimlerin ferdasında, seçimleri kaybet
miş olanların içinde bile, bir sükûn ve âdeta memnuniye t hali vardı . Dik
tatörlük ile i tham edilen iktidar en tabiî bir o lgunluk ve kanuna hörmet-
kârlık hissiyle yerini muhali f lerine b ırakmış ve hiç bek lenmedik bu vaka 
dünyan ın en tabiî bir hâdisesi şeklinde cereyan etmişti. 

Fakat sonra, ötede beride, Halk Partisine karşı taşkınlıklar, nümay iş 
ler baş göstermeğe başladı. Demokrat Parti merkez inin bir emir ve işare
ti ile vukua gelmediği aşikâr olan bu hâdiseleri soğukkanl ı l ık ve müsa
maha ile karşıladık. Tekerrür etmiyecekleri ümidiyle, bahse ve şikâyete 
değerl i bulmadık . Fakat arkası bir türlü kesi lmedi. Şüphe yok ki zabıta 
vazifesini yapıyordu. Fakat bu hâdiseler çoğaldı, bazı yer lerde kanl ı bir 
şekil aldı. Anlaşı l ıyordu ki siyasî nümayiş lere mahal l î ve şahsî münafe -
ret ve husumet hisleri de karışıyor, Halk Partil i lerde mal ve can emniye
ti sarsı l ıyordu. Bu gibi ahvalde yalnız zabıtanın vazife görmesi zihinleri 
teskine kâfi ge lemezdi . Demokrat Partinin şedit ve keskin bir müdaha le 
si ve bütün teşkilâtına rahat durmalar ı için sıkı emir vermesi icabederdi . 
Bu vazi fenin ifa edildiğine dair gazetelerde bir habere tesadüf ed i lmeme
si iktidar değişmesi keyfiyetinde ilk günlerde hasıl olan iyi intibaı ve ifti
har edi lecek vekar ve sükûnu çok yazık ki ihlâl etmiştir. Herha lde dökü
len kanlar ın manevi mesuliyet ini muhakkak ki Demokrat Parti şefleri az 
çok paylaşmışlardır . 

Sonra, "devri sabık" ya ra tmamak dâvası altında, bir gan imet paylaş
ması manzaras ı hasıl oldu. Ve en fenası, icraata yüksek k u m a n d a heye
t inden başlandı . Bunun büyük bir nisbette ve alelacele yapı lması dikka
ti ç ekmemek kaabil değildi. Millî Müdafaa Bakanı Sayın Refik Şevket İn-
ce 'nin beyanat ına gel inceye kadar bu mesele az çok tevil götürebi l ir ve 
iyiye yo rmak imkânı bulunabil irdi , Fakat, değişikliğin vus 'at ve ehemmi
yeti karş ıs ında efkârı umumiyede uyanan alâka ve heyecan dolayısiyle, 
b i lhassa caniyane bazı şayiaların matbuata aksetmesi sebebiyle, hükü
met in tatmin ve teskin edici izahat vermesi lüzumundan bahseden gaze
telere Millî Müdafaa Bakanı kanunsuz bir muame le yap ı lmamış o lduğu 
cevabını verdi. İnce zekâsiyle mütehassıs bir hukuk adamı olan Sayın 
Millî Müdafaa Vekil i bu yo lda bir cevap vermek ıztırarını duymak için çok 
sıkışık bir duruma düşmüş olmak ve makul bir cevap bu lmaktan âciz 

(*) Ulus Gazetesi: 14 Temmuz 1950 
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bu lunmak icabederdi. Çünkü kimse yapı lan değişikliğin kanunsuz oldu
ğunu iddia etmiyor, yalnız birdenbire bu kadar müh im ve esaslı bir ka
rarın al ınmasını icabettiren sebeplerin millete bi ldir i lmesi is teniyordu. 
Bu sebepler mil letten gizlenmiştir. 

Atatürk 'ün ve Cumhuriyet in memlekete en büyük hizmet ler inden bi

ri 27 seneden beri orduyu siyasetten uzak tutmaları o lmuştur. Bu saye

dedir ki Türk Cumhuriyet i , bazı memleket lerde görüldüğü gibi, askeri 

müdahale le rden masun kalmış, medenî ve ileri bir memleket şöhretini 

kazanmışt ır . Ordu gene siyasete karışmadı, bütün memleket h izmet inde 

bir vatan kuvveti olarak vazifesinin hudutları içinde kaldı. Fakat Demok

rat Partidir ki en it imad edilecek bir hukuk adamı eliyle siyaseti o rdunun 

içine götürdü. Hazin nokta budur. Demokrat Parti bu hareket in mesul i 

yet ini tarih huzurunda daima taşıyacaktır. 

Ayni mesele hakkında resmî bir ağızdan çıkan diğer bir müda faa da 

hiç bir kıymeti haiz değildir. Bu gibi değişiklikler eski hükümet zamanın

da da o lmuştur denildi. Bir memlekette askerî kumanda heyet inde hiç 

bir değişikl ik yapı lmaz ve yapı lmamalıdır diyen yok ki. Fakat bu değişik

lik bir seçim ferdasında birdenbire bu kadar geniş olarak yapı l ı rsa o za

man anormal bir manzara gösterir. Bu kadar basit bir hakikat i b i lme-

mezl iğe gelerek işi örtmeğe çal ışmak siyaset mülâhazalar ın ın oynadığ ı ro

lü ör tmek gayretini ifşa eder. 

Sivil idareye gelince, hükümet ve parti değişince, bazı kilit mevki ler

deki zatların değişmesi tabiî ve mazur görülmek icabedeceğini inkâr et

mek insafsızlığı bizden uzaktır. Fakat gazeteler, hem de hükümete dost 

gazeteler, harıl harıl değişikl iklerden bahsediyorlar. Bunlar ın ne geniş bir 

nisbet peyda ettiğini hep görüyoruz. Artık emniyet mevki ler ine emin 

adamlar get irmek çerçevesinin çok dışına çıkılmıştır. 

Bunu memleket in hazmedeceğini ve kolay kolay af edeceğini zannet

miyoruz. Demokrat lara dostlukları inkâr ve tereddüt kabul e tmiyen mat

buat ın bile sütünlarındaki açık ve örtülü şikâyet ve memnuniyets iz l ik ye

ni hükümet in ruhlarda fena bir tesir uyandırmağa başladığını açığa vu

ruyor. 

Halkın, kitlenin ne düşündüğü gazetelere pek aksetmiyor . Fakat bir 

arapça ezanın kırk yıl halkın ağzını kapatmağa kâfi geleceğini ve b i lhas

sa karnını doyuracağını zannetmek bir psikoloji hatası teşkil eder. Muhi

tin ded ikodusundan heyecan ve cereyanlarından uzakta, yalnız gazeteler 

göziyle memleket i müşahede edenler halkın adeta unutu lmuş o lduğuna 

hükmedebi l i r ler . Ortada hükümet icraatı namına yalnız laf var, taraftar -
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(*) Vatan Gazetesi: 16 Temmuz 1950 
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l an memuriyet lere yer leşt irmek telâşı var. Ya seç imlerden evvel ve seçim

ler esnas ında halka ve köylüye yapı lan vaidler? 

Bir aydan biraz fazla zaman içinde bir memleket in cennete çevr i lme

sini aklı baş ında kimse bekl iyemez. Fakat Demokrat propagandacı lar ı 

seç imlerde hiç de aklı başında hareket etmedikleri ve adetâ bankada kar

şılığı o lmadan bono imzalar gibi çeşit çeşit vaidlerle kalblere ümit doldur

duklar ı içindir ki şimdi umumi bir sabırsızlık ve homurtu his o lunuyor . 

Bir Demokrat Partili gazete ne yapsalar dört seneden evvel iktidarı e lden 

b ı rakmağa niyetimiz yok diyor. Al lah kendi ler inden razı o lsun. Biz onla

rın ikt idarda kalmalar ından kokmuyoruz. İkt idarda ka lamıyacak kadar 

işi çorbaya çevirmeleri iht imalinden ürküyoruz. 

Hüseyin Cahit YALÇ IN 

B A Y R A M HAVASI (*) 

C u m a akşamı yeni bir devrin ilk perdesi bir af kanuniy le ve basın ka

nununun tâdiliyle kapandı. Bu suretle tam bayramın ari fesinde memle 

kette bir şefkat, sevgi ve müsamaha havası yaratı ldı . Cumhurbaşkan ı 

nın, Başbakanın ve Başbakan yardımcısının; ilk önce İzmir'i, sonra 

memleket in en büyük şehrini ilk defa olarak resmen ziyarete gelmeleri

nin yol açtığı şenlikler de bayram havasına ferahlık ve neş'e kattı. 

Öyle ümit ederiz ki hükümete müsbet işlerle meşgul o lmak, mil letve

kil lerine vatandaşlar la temas haline gelmek, muhalefete kendini topla

mak ve yo lunu tayin etmek imkânlarını verecek olan bir tatil devr inden 

sonra perde tekrar açıldığı zaman intikâl safhasının sinirliliği or tadan 

ka lkmış olacak, ayırıcı hisler yat ışacak, umumi hayat ımızda daha fazla 

anlayış, daha fazla müsamaha, daha fazla karşılıklı saygı ve muhabbe t 

görülecek. O zaman milli hisler, dar parti duygular ını bast ıracak, mem

leketin ufuklarına dahilî sulh ve huzur gayretleri hâkim olacak.. . 

Bayram günü böyle ümitlerle kalblerimizi do ldurmak tabii bir ihtiyaç 

o lduğu gibi, bu ümitlerin gerçekleşmesi için elbirliğile emek sarfetmek de 

bir vazifedir. Bu istikametteki gayretler için zemin hiç şüphe yok ki mü

saittir. Bir taraftan harici tehlikelerin tazyiki, diğer taraftan müsbe t ve 

sistemli çal ışmalarla erişebileceğimiz gayretlerin cazibesi ve sürat le yapıl

ması zarurî olan işlerin çokluğu milletçe düşünmek, mil letçe elele yürü

mek istidatlarını elbette kuvvetlendirecektir. 
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Bugün memleket in binlerce evinde hususi bir bayram havası var. 
Haklı , haksız hürriyetleri tahdit edilen ve hapis cezalar ına uğrayan bin
lerce vatandaş , yeniden kavuştukları hürriyetin bayramını sevgi leriyle 
beraber kutluyorlar. Aralar ında idam ihtimaliyle karşı laşt ıktan sonra ye 
niden hayata kavuşanlar da vardır. Henüz z indanlardan ç ıkamayanlar 
da, hürriyet gününün umduklar ından çok evvel gel ip kendiler ini bulaca
ğını hesap edebilecek bir mevkidedirler. 

Öyle sanırız ki hürriyetten mahrum olmanın, cemiyet in normal hu
dut lar ından muvakkat bir zaman için ihraç edi lmenin acısını çeken bu 
vatandaşlar ; kendilerinin ve ailelerinin felâketlerine sebep olan meyi l lere 
ve hastal ık istidatlarına karşı mukavemet ve muafiyet kazanmış lardır . 
Ara lar ında belki de normal vatandaşlardan daha fazla bir a lâka ve gayret
le dürüst lüğe sarılanlar çıkacaktır. Hepsi için yeni ve temiz bir hayat baş
lamasını ve şeytanın şerrinden ve iğfalinden masun kalmalarını dileriz. 

Mecl isin affa ait müzakere ler inde komünist l iğe karşı olan münakaşa 
lar pek çok yer tutmuştur. Bu bahis etrafında mil let imizde mevcut has
sasiyet çok yerindedir. Fakat bunun kundakçı l ığ ını ve mel 'anet ini yurdu
muzdan uzak tutmanın çaresi; hislere kapı lmak ve zecrî tedbir lere baş
vurmak değildir, aksine olarak bir kanun devletinin bütün icaplarını so-
ğukkan la muhafaza etmek lâzımdır. Geniş bir dünya görüşüne sahip fi
kir ve hukuk adamlar ından mürekkep bir tetkik heyeti kurulmal ı , bu he
yet, hastal ığ ın tetkik, teşhis ve tedavisiyle devamlı surette meşgul o lma
lı, komünizmin mâna ve mahiyet ini tesbit ve tarif etmeli , şüphe alt ında
ki k imseler le temas etmek, kendilerine sualler sormak, baş langıç tarzın
da bir hastal ık istidadı, peyda etmişlerse tedavilerine çal ışmak, kendi le
rine bir dost eli uzatmak, tedavi kabul etmez derecede Moskova ajanı ise
ler Türk vatandaşl ığ ı şerefinden ıskat edilmeleri ve millî hudut lar harici
ne çıkarı lmaları hakkında tavsiyelerde bu lunmak salâhiyet ler ine sahip 
olmalıdır. Komünizmi zaten kanun haricinde bir ihanet sayan mevzuat ı 
mız bunu m ü m k ü n kılacak surette tâdil edilmelidir. 

Bu tertipler sayesinde komünizm şüphesinin umumî hayatımızı tehdit 
eden bir veba ve bir telâş ve vehim mevzuu hal inden ç ıkması kurtarıl ır, 
üzerine haksız olarak komünist etiketi vurulan kimseler, kendilerini temi
ze ç ıkarmak ve meram anlatmak için bir müracaat yeri bu lmuş olurlar. 

Basın kanunu hakkındaki tâdiller dolayısiyle, gazeteci lerin ve diğer 
vatandaşlar ın bayram etmesi caiz mi, değil mi? Bunu henüz bi lmiyoruz, 
çünkü tâdil edilen kanunun metnini görmedik. Fakat hükümet in iyi niye
tine bakıl ırsa, bu ist ikamette herhalde hayırlı adımlar atı ldığına, pürüz
ler ka lmış olsa bile bunlar ın da ileride düzeleceğine güven besliyebil ir iz. 

A h m e t Emin Y A L M A N 
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AFTAN SONRASINI D Ü Ş Ü N Ü R K E N (*) 

Büyük Millet Meclisi hakikaten çok yer inde bir şefkat ve atıfet göste
rerek A f Kanununu bayramdan evvel şümullü bir şekilde ç ıkarmış bulu
nuyor. Günlerce bu sütunlarda müdafaasını yaptığ ımız A f Kanunundan 
büyük bir mahkûm kütlesinin faydalanmış o lduğunu görmekten dolayı 
sevincimiz hakikaten derindir. Evet, memlekette muazzam bir demokra
si inkılâbı o lmuştur. Eski şartlar değişmiştir. Sosyal n i zamda köklü de
ğişiklikler vardır. Hayatı telâkki tarzımızda büyük tahavvül ler meydana 
getirmiştir. Bütün bunları gözönüne alarak eskiden suç iş lemiş olanları, 
cezalarının muayyen bir miktarını çektikten sonra affetmek bir zaruret 
halini almıştır. Böylelikle on binlerce kader kurbanı , bahtsız va tandaş 
tekrar hürriyetlerini elde ederek hayata kavuşacaklar, ve onlar la beraber 
aileleleri, çolukları, çocukları da sevinecekler, ve yeni şart lara uyarak ce
miyet içinde yaşama haklarına sahip olacaklardır. 

İşte Büyük Millet Meclisi bu zarureti takdir etmiş, ve bay ramdan bir 
gün evvel bütün hapishaneler in hemen hemen kapılarını ardına kadar 
açmışt ır . 

Gazeteler in haber verdiğine göre, böylece 23 bin m a h k û m derhal hür
riyete kavuşmuştur . Cezalarının üçte birini bitirenler de sırasiyle tahliye 
o lunacaklar ve belki kısa bir müddet içinde bu yekûn 30 bini aşacaktır . 

Tahl iye edi len mahkûmlardan bizim istediğimiz tek şey, artık eskiyi 
unutmalar ı , yaptıkları ağır hareketlerin üzerine bir sünger çekmeler i , ve 
sanki yeni doğmuş bir insan gibi, bugünkü sosyal n izamın icaplar ına in
tibak etmeleridir. Her halde, onlar hapishane hayatının ne demek oldu
ğunu, hürriyetsizl iğin ö lümle bile kıyas edi lemiyeceğini pek iyi an lamış
lardır. 

Ş imdiye kadar yaptıkları suçların vahamet in i dört duvar aras ında 
v icdanlar iy le başbaşa kalarak idrâk etmişlerdir. Bu suçların sade kendi
ler inde değil, ailelerine, çocuklarına, yakınlar ına ne kadar büyük bir ız-
tırap mevzuu o lduğunu pek yak ından görmüşlerdir . Bu bak ımdan içle
r inde nedamet getirenler ve hele kaatiller arasında, kıydıkları canlar ın 
korkunç hayalleri le da ima muazzep olanlar pek çoktur. 

Onlar, bütün bu kötü hâtıraları artık unutmal ı , suç iş lemenin feca
atini tadir etmeli , ve bundan sonra cemiyete faydalı bir uzuv hal ine gel
meğe bakmalıdır lar. Çünkü tekrar yani bir suç işleyecek olurlarsa artık 
af diye bir şey yoktur. O zaman hapishanelerde çürüyüp son nefeslerini 
bile bile dört duvar arasında vereceklerdir! 

Fakat bu arada bize de düşen ayrı vazifeler vardır. 

(*) Zafer Gazetesi: 19 Temmuz 1950 
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Adl iye mekanizması , adlî hataları asgarî hadde indirecek şeki lde ıslah 
olunmal ıdır . Bunun için Yargıtayın üstündeki ağır yük hafifletilmeli ve 
mahkeme le rde Yargıtay arasında istinaf mahiyet inde yeni mahkeme le r 
kurulmal ıdır . Teminatta hâkimler gibi savcılara da teminat veri lmel i ; he
le siyasî mevzularda onları Adalet Bakanlığının emri alt ında bu lunmak
tan kurtarmalıdır . Adlî tahkikat daha serî ve daha kuvvetl i bir hale ifrağ 
o lunmal ıdır . Hâkimler in üzerindeki bazan beşer takatinin bile t ahammül 
edemiyeceğ i yük hafifletilmelidir. 

Öbür taraftan ceza sistemlerinde de esaslı ıs lahata lüzum vardır . Ağır 
suçlular yaptıkları işin fecaatini anlayacak ve v icdanlar ında hissedecek 
şeki lde cezalarını çekmelidirler. Bunun için tek hücre usulü bütün ha
pishanelerde tatbik olunmalıdır. Tâ ki döktükleri kan, bu hücre lerde 
kendiler ini tutsun! Bu suretle, kendi vermedikler i canı kendi ler inin ala-
mıyacak larmı anlasınlar... 

Diğer taraftan hapishaneler ıslah edilmeli, ve nedamet get irmiş mah
kûmlar için buraları birer verem kültür yuvası , veya maktel o lmaktan çı
karı lmalıdır. 

Mahkûmlar hakkında birer sicil fişi tutulmalı, ve iyi hareketler i görü
lenleri muayyen bir müddet sonra, hürriyetsizlik iç inde dahi olsa, daha 
iyi y a ş a m a şartlarına kavuşturmalıdır . 

Meşhur meseldir : Tembell ik ve işsizlik kötülüklerin anasıdır . Bunun 
için asrî ceza evlerinde olduğu gibi, bütün hapishanelerde iş yurt lar ı te
sis etmeli , ve her meslek erbabını çalıştırmak imkânlar ı aranmal ıd ır . Bu 
meyanda hapishaneler kadroları yeniden gözden geçiri lmeli, ve b i lhassa 
bura larda disiplini tanzime memur olanların terfihi imkânlar ı aranmal ı 
dır. Yoksa bir gardiyana 80-90 lira maaş verdin mi, hap ishaneye da ima 
eroin, esrar, rakı, bıçak girmesi işten bile değildir. 

Bunun dışında aftan istifade edip tahliye edilen mahkûmlar hakk ın
da da düşüneceğ imiz çok mühim esaslar vardır. Sosyal bak ımdan evve
lâ bu mahkûmlar ın üzerindeki sabıka damgasını ka ld ırmak ve gösteri
len şefkati hürriyete kavuştukları anda da devam ett irmek gerektir. 

Onlar nasıl eski suçlarını unutmak mecburiyet inde iseler, biz de onla
rın böyle bir suç işlediklerini unutmalı ve kendilerine iş sahaları açmalı
yız. Yoksa nereye el atarlarsa, hapishaneden çıkmış diye kendi ler ine iş 
vermezsek, affın mânası kalmaz. Çünkü onlar da yaşamaya mecburdur
lar, ve nihayet başvurdukları her kapıyı kendilerine kapalı görürlerse, 
meşru o lmayan vasıtalara müracaat edebileceklerini unutmamak gerektir. 

Affın hakikî iyi tesirlerini görmek ve tahliye edilenleri kurtar ıp cemi
yete kazandırmak için bunların iş yapma ve çal ışma imkânlar ını da esas-
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(*) Kudret Gazetesi: 24 Temmuz 1950 
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lı bir surette düşünmel iy iz . Yoksa bünyemiz , bu aftan fayda yer ine bü
yük zararlar görür. Bu mevzuda Sosyal Yard ım Bakanl ığ ına ve Ça l ı şma 
Bakanl ığ ına düşen müh im vazifeler vardır. 

Mümtaz Faik FENİK 

AF K A N U N U V E PRENSİPLERİ (*) 

Yeni A f Kanunu yürür lüğe girmiş ve binlerce vatandaş hürriyet ler ine 
kavuşmuştur . Affın bir taraftan sosyal bünyede müspet tesirler yarata
cağı, diğer taraftan da (memleket imize göre nazari sahada dahi olsa) iş ve 
istihsal hayat ımızda bir i lerleme ve gel işme sağlayacağı düşünülürse , bu 
uğurda sarfedilen gayret ve faaliyetlerin küçümsenmeyecek ö lçüde değer 
taşıdığı anlaşıl ır. 

Bunun la beraber, kanunun gerek tanzimi ve gerekse müzakere ve ka
bulü sıralar ında hâkim olan aceleci zihniyetin, af müesseses in in gayesiy
le ve içtimaî adalet prensipleriyle tam bir mutabakat hal inde bu lunduğu 
da iddia edi lemez. 

Biz, bu yazımızla, A f Kanununun ana prensipleri üzer inde durmak ve 
bu prensipler in tecelliyatını tetkik etmek istiyoruz. 

Bazı suç ve cezaların affına dair olan 5677 sayılı Kanunun birinci 
maddes iy le , 15 Mayıs 1950 tarihinden evvel iş lenmiş olan suçlar hakkın
da takibat yapı lamayacağı ve hükmedi lmiş cezaların da infaz o lunama
yacağı kabul edilmiştir. Bu madde hükmü, umumî ve şamil bir karakter 
arz ett iğ inden, affın, bütün suçlara tesiri bu lunduğu aşikârdır. Yalnız , 
kanunun 3 üncü maddesiy le , birinci madde mevzuuna g irenlerden mün
hasıran m a h k û m olanlar hakkında istisnaî bir hüküm kabul edi lmiştir 
ki o da şudur : Birinci maddeden faydalanacak hükümlüler , kanunun 
meriyete girdiği tarihten it ibaren mahkûm oldukları cezanın z aman aşı
mı süresi içinde ve her halde beş yıl zarf ında aşağı haddi altı aydan az ol
mayan hürriyet i bağlayıcı cezayı müstelz im aynı c insten diğer bir cürüm 
işledikleri taktirde evvelce haklar ında hükmedi lmiş bu lunan cezanın in
faz ed i lmeyen kısmını çekeceklerdir. 

Kanun vazı ının, böyle infisahî şarta bağlı bir affın kabu lünü derpiş 
etmekle , koruyucu ve önleyici tedbirleri sağ lamak maksadın ı güttüğü an
laşılır. Yalnız , bu şart m ahkûm edi lmiş bulunanlar hakk ında bahis mev
zuu olup henüz hüküm g iymemiş olanların suçları mutlak o larak affa tâ
bi tutulmuştur . 
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Kanunun ikinci maddesiy le bazı suçlar, birinci maddes i ile müesses 

affın şümulü haric inde bırakılmış ve fakat aynı kanunun beşinci madde 

siyle de, aftan hariç tutulan bu suçlardan dolayı hükmed i lmiş ve edi le

cek cezalar ın iki seneye kadar olanları tamamen fazla olanları da üçte iki 

n ispet inde indirmeye tâbi tutulmuştur. 

İndiri lmesi kabul edilen suçlar şunlardır : 

1) Devletin şahsiyeti aleyhine işlenen suçlar, 

2 ) Miktar ve kıymetçe 500 l iradan fazla o lmayan z immet , ihtilas, irti

kâp, rüşvet suçları, 

3) Müzayede ve münakaşaya fesat karışt ırmak suçları, 

4) Haksız mal hakkındaki 4237 sayılı Kanunun şümulüne giren suç

lar, 

5) Cebren ırza geçmek, kadın kaçırmak, fuhşiyata teşvik suçları , 

6) A d a m ö ldürmek suçları, 

7) Yağma, yol kesmek, adam kaldırmak suçları, 

8) Harp hiyaneti , millî müdafaaya hiyanet suçları, 

9) Tekerrür hükümler inin tatbikini gerektiren aynı c insten suçlar. 

Yukar ıda gösteri len suçları işleyenler, firar hal inde iseler, kanunun 

meriyete girdiği tarihten it ibaren memleket içindekiler sekiz ay zarf ında 

tesl im olmadıklar ı takdirde indirmeden istifade edemeyeceklerdir . 

Görülüyor ki af kanunu ile, birisi muayyen suçlara ait nisbî bir indir
me yapı lmakta, diğeri de bu suçlar dışında kalan bütün suçlar, mü t em
m im ve ferileri ve cezaî neticeleriyle birlikte affa tabi tutulmaktadır . An 
cak, t amamen affedilenlerle k ısmen indirmeye tabi tutulan suçlular hak
k ında affın şarta bağlanması noktasından mevcut hükümler aras ında 
fark vardır. Şöyle ki : 

1) Kanunun birinci maddes i ile cezaları indirmeye tabi tutulan ve fi

rar hal inde bulunanlar, muayyen müddet zarf ında teslim olmazlarsa, in

d i rmeden istifade edemeyeceklerdir . Buna mukabi l suçları t amamen af

fedi lenlerden, firar hal inde bulunanlar olsa bile, bunlar ın firarilik halle

ri, haklar ındaki affın tatbikatına mâni teşkil etmeyecekt ir . 

2) Kanunun birinci maddesiy le suçları t amamen affa g irenlerden bir 

cezaya m a h k û m edilmiş bulunanlar, muayyen müdde t zarf ında yen iden 

aynı c insten bir cürüm işledikleri takdirde, bu cürmün cezası ile birl ikte 

affedilmiş olan cezalarını da beraber çekeceklerdir. Buna mukabi l , suç

ları t amamen affa girenlerden henüz mahkûm edi lmemiş olanlar hakkın

da böy le bir infisahi bir af şartı mevcut değildir. 
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Diğer taraftarı cezaları indirmeye tabi tutulan suçlular hakkında da af 
şartı bahis mevzuu edilmemiştir. Yani bir suçundan dolayı m a h k û m olan 
ve cezası affedilen şahıs, muayyen müddet içinde yeniden aynı cinsten bir 
cürüm işlediği takdirde eski ve yeni cezasını çekeceği halde, cezası kıs
men indirmeye tabi tutulan şahsın, muayyen müddet içinde aynı c insten 
bir suç işlemesi takdirinde indirmeye tabi cezası çektir i lmiyecektir. 

Bir taraftan vehamet dereceleri nazara al ınarak adam ö ldürmek, yağ
ma, yol kesmek, ırza tecavüz gibi ağır suçlar affın şümulü haric inde bı
rakı l ırken, diğer taraftan aynı cürümler in başka bir hüviyet le ind i rmeye 
tabi tutulması ve bunda zaruret derecesini andıran bir isticalin gösteri l
miş olması , izahı güç bir olay olarak bel irmektedir. 

İşte af kanununun tecell iyatından olan bu tezatlı neticeler karşıs ın
da, birbir ine uymayan sistemler ve prensiplerin hikmeti vücudunu anla
mak kolay olmayacağı gibi, bunun cemiyet n izamına ve suçluluk halleri
ne müsbe t tesirler yapacağını da iddia eylemek kabil ve m ü m k ü n bulun
mayacakt ır . 

Avukat İzzet G Ö Z Ü B Ü Y Ü K 

Günün Hukukî Meselesi : 

MİLLETİN BÜYÜK AFFI VE NETİCELERİ (*) 

3 Sene evvel, af meselesini ilk defa ortaya atan, Vatan gazetesi Baş
muharr ir i o lmuştur. "Yalvaran sesler" başlıklı başmakales iy le , affın lüzu
munu müdafaa etmiştir. 

Umumî af, cürümlere taallûk ettiği için, kriminoloji i lminin sahas ına 
dahil bir mevzudur. Biz de zaten onu bu zaviyeden ele a lmış ve 3 sene
den beri kriminoloji i lminin metotlarıyle tetkik ve tahlil eylemişt ik. Bu 
mevzua dair muntazam ve devamlı neşriyatımız, af meselesini , bir m e m 
leket havası haline get irmiş ve onu halk tabakalarının içine kadar yay
mıştır. 

Fi lhakika, Vatan gazetesi sütunlarında, münhas ı ran affı a lâkadar 
eden tam 30 büyük makalemiz intişar etmiştir. Millete mal o lan bu da
vayı garanti etmek için, ayrıca "Umumî af bir zarurett ir" ismini taşıyan 
birde eser meydana getirdik. İşte bu zengin literatür, herkesi af üzer inde 
durup düşünmeye ve hapisanelerde yatanlar hakkında karar ve rmeğe 
şevketti . Memleket matbuat ı da, iftihara şayan bir tesanütle bu mevzu 
üzer inde durdu. 

(*) Vatan Gazetesi: 30 Temmuz 1950 
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3 seneden beri gelip geçen hükümetler , millete mal olan bu mevzu 
hakk ında lakayt görünmeğe çalıştılar. Buna muvaffak o lamayacaklar ın ı 
anlay ınca da, af fikrini önlemek için el lerinden gelen bütün gayretleri 
sarfettiler. Fakat fikir, yo luna devam etti. Ve mecrasını da buldu. 

Gelecek nesiller, affa dair yazdıklarımızı okurken, milletin arzusunu 
ön lemek isteyen hükümetler le aramızda vâki bu sessiz mücade ley i hay
retle t emaşa edeceklerdir. Nihayet, sevk ve idare e tmek mazhar iyet ine er
diğimiz af meydan muharebes i sona ermiş ve mahkûmlar ın kat'i zaferiy
le neticelenmiştir . 

Tahminimiz veçhile, affı ilân etmek şerefi 9 uncu Büyük Millet Mecl i
sine nasip oldu. Bu hayırlı işi başaran aziz Meclise, Cenabı Hak, her tut
tuğu işde muvaffakiyet ihsan edecektir. 

Demokrat Parti iktidara gelince, umumî af ilân edeceğini vadeyledi . 
Mil letin iradesiyle iş başına gelen bir partiye de, yakışan buydu. Fakat ilk 
projeyi hazır lamak vazifesini profesörlere vermekle büyük bir hata işledi. 
Zira, kanun yapmak gibi dünyanın en zor işini, ancak o kanunlar ı tatbik 
edenler salâhiyetle başarabil ir. Bittabi nazariyatçı lar taraf ından m a s a 
baş ında ve tercüme zihniyetiyle hazır lanan bu proje, ilim ve pol i t ika cep
hes inden çok zayıf bir manzara arzetti. 

Bu projenin metnine, "af' kel imesi bile sokulmadı . Siyasî cürümler de 
dahil o lduğu halde, memlekette işlenen belli başlı bütün suçlar, bunun 
şümulü dış ında bırakıldı. Ve hiç bir zaruret ve icap mevcut deği lken, İs
viçre ceza kanunundaki tecil maddes i buraya aktarı ldı. Ve netice itiba
riyle adaletsizl iğin şaheseri olan bir proje meydana getirildi. 

Memleket kriminoloj isinden nasibi o lmayan ve müstakbe l içt imaî 
bünyemiz için büyük tehlikeler arzeden bu sakat proje a leyhinde, bü tün 
kuvvet imiz le mücade leye giriştik. Parti namına yapı lan vaadle , meydana 
getiri len bu projenin muhteviyatı , taban tabana zıt hükümler i taş ıyordu. 
Bu noktayı umumî efkâr huzurunda belirtmeyi vazife bildik. Adale t ko
misyonu, neşriyatımızı nazarı it ibara alarak, proje üzer inde ehemmiyet l i 
tâdiller ve ıslahlar yaptı . Fakat zamanın azlığı dolayısıyle büsbütün yeni 
bir met in ortaya koyamadı . 25 seneden beri meydana getiri len kanun 
projelerinin, şüphesiz ki en berbadı olan bu tasarı a leyhindeki mücade 
le ler imizde sonuna kadar devam eyledik. Büyük Millet Mecl is inde geçen 
müzakere ler , ortaya attığımız fikirlerin isabetini açığa vurdu. 

Biz, hapisane kapılarının, ardına kadar açı lması icap edeceği tezini, 
sabır la müdafaa ettik. Ve bunun delillerini birer birer bu lup meydana 
koyduk. Bu şekilde hareket ederken, bize rehberlik eden sadece tecrübe
lerimiz ve öz realitelerdi. 
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Fi lhakika 9 uncu Büyük Millet Meclisi de bu realiteleri müşahede 
ederek isabetli kararını verdi ve merhamette dünya rekorunu kırdı. Kud
retli elini uzatarak, hapisane kapılarını ardına kadar açtı. 25 seneden be
ri iş lenmiş olan büyük haksızl ıklar ve Ortaçağ infaz sistemi sona ermiş 
ve şu suretle de adalet yerini bu lmuş oldu. 

Gerçi bu kanunun müzakeres i sırasında, hukukî devlet me fhumu ile 
bağdaşmayan bazı konuşmalar da geçti. Bu cümleden o lmak üzere, bazı 
sanık ve mahkûmlar ın şahsiyeti ele alındı ve onların aftan ist isna edil
meleri istendi. 

Bu gibi sözler, o büyük ve merhametl i Meclisin şanına yak ışacak 
şeyler değildi. Zira, herkesin ma lûmu olduğu veçhile, u m u m î affın mev
zuunu suçlular değil, sadece işlenen suçlar teşkil eder. Ni tekim temel le
rini henüz kurmakla meşgul o lduğumuz hukukî devlet me fhumuna ay
kırı düşen bu gibi yersiz sözler, Mecliste büyük reaksiyon yaratarak,af f ın 
geniş lemesini sağ lamaktan başka bir netice vermedi . 

Büyük Meclisi , 3 senedenberi istediğimiz ve müdafaa ett iğimiz umu
mi affı ilân etti. Fakat hükümet in hazırladığı projeyi ıs laha vakit ve im
kân bulamadı . Kanun halini alan bu proje şimdi, hâkimler i büyük müş
küllerle karşı karşıya bırakmıştır. Bu projenin koyduğu ve i l imden uzak 
prensipler in menfi neticeleri, en az 5 sene devam edecektir. Bu müddet 
zarfında, ne büyük haksızl ıklara şahit olacağız. Al lah bilir. İleri sürdüğü
müz bütün mahzurlar ve kötü neticeler, muhakkak surette kendin i gös
terecektir. 

On günden beri yaz ıhanemiz, hürriyetlerine kavuşan binlerce mah
kûmla dolup taştı. Kendi dâvalarını bu derece sebat ve ısrarla müda faa 
ett iğ imizden dolayı, bize teşekküre geldiler. Ve serbest kald ıktan sonra 
içine düştükler i acıklı durumu belirttiler. 

Hakikaten memleket imiz , şimdi başka ve acıklı bir mese lenin tehdidi 
alt ındadır. Bu, "hürriyetine kavuşan " 30. 000 " eski m a h k û m u n hayat ve 
istikbali meselesidir. Bu mahkûmlardan birçoğu işsiz, güçsüzdür . Birço
ğu da gıdasız ve meskensizdir . Köylerine ve evlerine dönecek paralar ı bi
le yoktur. 

3 seneden beri devam eden yazı larımızda, biz bu nokta üzer inde de 
du rmuş ve hapisanelerin boşalması takdirinde, a l ınması gereken tedbir
leri de göstermişt ik. Fakat alâkadarlar, sözlerimize kulak vermedi ler . 

Ş imdi ise, yer yer memlekette , bu 30. 000 insanın sebep o lduğu bazı 
hâdise lerden bahsedi lmektedir . Mevcut şartlar alt ında bu hâdiseler, ga
yet tabiî şeylerdir. Şayet af kanununun i lânından evvel, teklif ettiğimiz 
"eski mahkûmlar ın himayesi " meselesi halledilseydi, cemiyet in şikâyet 
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eylediği net icelerden hiç birisi hasıl olmazdı. Zira bu teşkilât mahkûmla 
rın himayesini üzerine alacak ve her şey normal bir şekle girecekti . On
ların bu suretle iaşe ve ibatesi, yeni işleri, hasımlarının muhteme l teca
vüz ler inden korunmalar ı temin edecekti. 

Meşgul o lduğu saha itibariyle Çal ışma Bakanlığı ve onun enerjik ve 

genç Bakanı , pekâla bu vazifeyi üzerine alır ve başarabi l irdi . Fakat yuka

r ıda da bahsett iğ imiz gibi tatbikat tecrübelerine dayanan sözlerimiz, ma

alesef nazarı it ibara al ınmadığından, cemiyetin nizamı tehlike geç i rmek

tedir. Aç, perişan, meskensiz ve parasız bazı eski mahkûmlar , "nefsin 

muhafazas ı " kanununa tâbi olarak başkalarının mal ına el uza tmağa baş

ladılar. Bunları cezalandırmak ve yeniden hapisaneye göndermekten ne 

ç ıkar? 

Bu fiilleri önleyecek tedbirleri a lmak lâzımdır. Bahusus affa tâbi o lan 

cezalar da ,yeni suçlardan sonra avdet etmektedir. Projeye bu nazar î ve 

fuzuli hükmü ilâve edenler, işbu muhtemel menfi neticeyi hiç düşünme

diler mi? 

Bu gibi hâdiselerin artmasını beklemek lâzımdır. Realite, bunu zaru

ri kı lmaktadır . Bu gibi hâdiseler, affın lüzumsuz luğunu değil, hiç bir ön

leyici tedbirin al ınmadığını gösterir. 

3 seneden beri affın bir zaruret o lduğunu ispatla uğraştık. A l laha çok 

şükür, bu, tahakkuk etti. Fakat hürriyetlerini müdafaa ettiğimiz mah

kûmlar , şimdi affın kurbanı olmak tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor

lar. Bunu da, tebarüz ettirmek vazifemizdir. Zira aftan umulan gaye, teh

like geçirmektedir . 

30. 000 eski mahkûmdan hiç o lmazsa dörtte biri, affın kurbanı o lma
ya namzet durumdadır . Hükümet in ciddî tedbirler a lması gerekmektedir . 
Eğer sür'atle bir h imaye teşkilâtı vücuda getir i lmezse, hapisaneler pek 
yak ında eski müşteri ler ine kavuşacak ve umumî af, memleke te faydadan 
z iyade zarar getirecektir. 

Son bir defa daha bu nokta üzerinde hükümet i ve cemiyet i ikaz edi

yor ve diyoruz ki; mahkûmlar ın hürriyetlerine kavuşmasiy le iş b i tmez. 

Onlar ın yeniden hapisaneye dönmemeler ini sağlayacak tedbirlerin birl ik

te a l ınması da gerekmektedir . Aksi takdirde onların el ine veri len "tahl iye 

müzekkere ler i " hapisaneye tekrar dönüş bi let inden başka bir değer ifade 

etmez. Onun için aftan istifade edenlere yard ım elini uzatmak, cemiyet in 

müstakbe l huzur ve emniyeti namına elzem bir harekett ir . 

Mehmet Al i S E B Ü K 
Avukat 
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3 - BASIN KANUNU 
IX. Dönemin önde gelen uğraş konusu, çok partili yönetimi kurum

laştırmak ve işlerlik kazandırmak için gerekli girişimlerde bulunup ya
sal düzenlemeleri gerçekleştirmekti. Bu kapsamda önce antidemokra
tik yasaların ayıklanıp arındırılması çalışmaları başlatıldı. 

Diğer yandan özgür basını oluşturarak ülke ve toplum yararı doğ
rultusunda halkın rejimi sahiplenmesini sağlayıcı ilkeli duruma getir
me çalışmaları sürdürüldü. 

Bu kapsamda 5680 sayılı Basın Kanunu çıkarıldı. Bu kanunla demok
ratik rejimin sürekli sorunu olan özgür basın günün koşulları içinde çö
züme kavuşturuldu. 

Çok partili yönetimin ilk Basın Kanunu olan 5680 sayılı Kanunun dü
zenleme belgeleri tutanaklardan aynen alınmıştır. 

Basın Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonlar ından 

Kurulan Karma Komisyon Raporu (1) 

T.C. 
Başbakanl ık 

Muamelâ t Genel Müdür lüğü 
Teknik Müdür lüğü 3.V1I.1950 

Sayı : 71-1601 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Adalet Bakanl ığ ınca hazır lanan ve Bakanlar Kuru lunca 3.VII .1950 
tar ihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı lan Basın Kanunu tasa
rısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygı larımla arzeder im. 

Başbakan 
A. Menderes 

BASIN KANUNU GEREKÇESİ 

Basın ve yayının cemiyet içinde oynadığı rolün kıymet ve ehemmiyet i 

aşikârdır. Bugünkü demokras i hayatının ge l işmesinde ve kökleşmes in

de, millî birl iğin istikrarında, halk efkârının doğuş ve bel ir iş inde sosyal 

ve politik i lerlemelerde bas ına düşen görevin önem ve şümulü kayda de

ğer mahiyettedir . 

Demokrat ik nizamın gerektiği şekilde kuvvet lenmesini ve ge l işmesini 

sağl ıyacak vasıtalardan sayılan basın ve yayın aynı z amanda halk efkâ-

(1) Tutanak Dergisi: C.l, B.23, S. Sayısı 55, S. 1-10, 16-17 
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rının temsilcisidir. Devlet, bütün faaliyetini halk çoğun luğunun düşünüş 
ve görüşüne intibak ve istinat ett irmekle hakiki demokras i ruhuna yak
laşmış olur. Halk çoğunluğunun düşünüş ve görüşünü açıkl ıyan vasıta
lardan birisi de basındır. Sosyal bünyede büyük değerde tesir icra eden 
basın ve yayının kendis inden beklenilen görevleri yapabi lmes i için ba
ğımsızl ığ ının sağlanması zaruridir. Esasen modern demokras i prensip le
ri de bunu gerektirir. Basın hürriyetine dayanan demokrasi ler gerçek de
mokras i vasfını, ihraz edebilirler. 

Hür Basın yalnız demokrasinin tahakkuku için gerekli vas ı ta lardan 

biri ve halk görüşünün tercümanı olmakla kalmaz, aynı zamanda milletçe 

kalk ınmayı ve sosyal hasletlerin teessüs ve gel işmesini top lumun o lgun

luğunu ve milletlerarası münasabet ler in istikrarını sağlar. 

İşte bu prensipleri göz önünde tutan Anayasaya, 70 ve 77 nci madde 
ler inde yayın hürriyetini Türkler in tabiî haklar ından saymış ve basının 
da kanun çerçevesinde serbest o lduğunu, yay ından önce denet lenemiye-
ceğini ve yoklanamıyacağını emreylemiştir . Y ine Anayasa, diğer hürriyet
lerde o lduğu gibi, basın ve yayın hürriyetinin de sınırlarını ç izmek lüzu
m u n u duymuştur . Çünkü, basının müsel lem olan yapıcı kudret i yanın
da yıkıcı kudret i de vardır. Bu hürriyetin kötüye kul lanı lması hal inde ba
s ından beklenen fayda derhal zail olarak Devletin yüksek menfaat ler ine 
dokunu lmuş , vatandaş şeref ve haysiyeti kırı lmış ve dolayısiyle top lum
daki asli düzen ve güven kökünden sarsılmış olur. Bunun içindir ki, Ba
sın ve Yay ın Hürriyetini Anayasanın emrettiği veçhi le zede lemeden dü
zen lemek gereklidir. Medeniyet â leminde hür ve demokrat ik devlet lerin 
hepsinin büyük bir titizlikle üzerinde durduğu en müh im prob lemlerden 
birisi de budur. Yani, Basın ve Yayın Hürriyetini müspet ve müstekar bir 
statüye tâbi kı lmak diğer, bir deyimle onun yapıcı ve yıkıcı kudret ini te
lif ederek mat lup faideyi sağlamaktır. 

İnsanlık âleminin en son geçirdiği İkinci Dünya Savaşının neticelerin

den o lmak üzere görüş ve yaşayış larda husule gelen derin ve büyük de

ğişikl iklerin müspet ve menfi akisleri yurdumuzda, Türk top lum hayat ın

da dahi vaz ıhan müşahede edilmektedir. Fert haklarını, hürriyet ini mu

kaddes ve asli bir varlık olarak kabul eden ve hürriyetleri lâyık o lduğu 

şeki lde teminat alt ında bulunduran Türkiye 'mizde, ge l işmesine ve kök

leşmes ine çalışılan demokrat ik hayatın icabatından o lmak üzere yeni gö

rüş ve yaşayışa uymayan bâzı mevzuat ın değişt ir i lmesinin ve gerekirse 

yeni baştan tanzim edi lmesinin sağlıyacağı faide göz önünde tutularak 

yürür lükte bu lunan 1931 tarihli ve 1881 numaral ı (Matbuat Kanunu ) , 

yukarda mâruz esaslar ve ölçüler dairesinde, tekrar ele a l ınmış ve (Basın 
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Kanunu ) adiyle yeni bir tasarı meydana getirilmiştir. Tasar ıy ı tanzim 
ederken mer' i kanundaki ahkâmla bağlı o lmaksız ın yurt ta h ü k ü m süren 
ve ge l işmekte olan demokrat ik ruh ve görüşten i lham al ınmıştır . Türk 
mil let inin hususiyetleri , mevcut realiteler ve yapı lmış olan tenkidler na
zardan uzak tutulmamıştır . İ lmin ve kanun tekniğinin lüzumlu kıldığı 
esaslar tasarıya al ınmış, modern demokrasi prensipler ine sadakat göste
ri lmiştir. Basın Hürriyetini halde ve gelecekte takyit e tme şüphes in i gös
teren hususlar üzerinde titizlikle durulmuştur. 

Demokras in in beşiği addedi len İngiltere'nin ve Amer ika 'n ın yay ın ve 
basın hukukiy le , İsviçre, Fransa, Belçika, İtalya, hür ve demokra t Bal tık 
memleket ler i basın mevzuat ı gerektiği şekilde ve kıymette e tüd edi lmiş
tir. Batı devlet ler inden bâzılarının (Fransa, İtalya) son senelerde tanz im 
etmiş oldukları yeni Basın Kanunu tasarıları da gözden geçiri lmiştir. 

46 maddeden ibaret olan tasarının ana hatlarını aşağıda arzo lundu-

ğu şekilde kısaca mütalâa etmek mümkündür . 

I - Birden 15 inciye kadar olan maddeler umumi mahiyet te bas ına 
mütaal l ik olan hükümler i ihtiva eder ve basın hürriyetini bas ı lmış eser
lerle bunlar ın yayınlanmasını düzenler. 

Gazeteler, haber ajansları yayınları ve belli aral ıklarla yay ın lanan di
ğer bütün bası lmış eserler "mevkute " tâbiri alt ında toplanmış, yan i mev
kutenin tarifi yapı lmış ve bunlar ın çıkarı lması en basit ve kolay bir şek
le konularak lüzumsuz formalitelerden çekini lmiş ve Batı Demokras i l e -
r indeki bas ın mevzuat ına mütaal l ik kayıtlar haric inde başkaca bir for
mal i te kabul o lunmamışt ır . Mer'î kanundaki yazı işlerini fiilen idare eden 
zat mevkuten in "mesul müdürü " olarak isimlendir i lmiş ve mesu l müdür 
o labi lmek için lüzumlu görülmiyen bâzı kayıtlar ç ıkar ı lmak ve Seç im Ka
nununun 34 üncü maddesi hükmü ile ahenk temin edi lmek suretiyle sa
ha genişlet i lmiş, yalnız mesul müdürler in Türkçe okuyup y a z m a bi lme
leri ve yurt ta oturmaları kaydı ilâve o lunmuştur. Mevkute ç ıkar ı lmasının 
izne bağl ı o lmaması ve ancak çıkarılacağı yer in en büyük mülk iye âmiri
ne bir beyanname veri lmesi esası kabul edilmiştir. 

II - Hür olan basın ve yayının, kanunun tâyin eylediği hal lerde so
rumlu luğu yüklenmesi lüzumlu ve zaruridir. Basın ve yayın konusunda 
"hürr iyet" ve "mesuliyet" , yekdiğerini tamamlıyan, esaslı mefhumlardır . 
Bas ındaki mesuliyet, hukuku müşterekedeki mesul iyetten tamamiy le 
farklıdır. Zira basın suçlarının tekevvününde bir özellik diğer tâbirle is
t isnai bir hal mevcuttur. Bu itibarla basın suçlar ına maksur o lmak üze
re hukuku müşterekeden tamamiyle ayrı özel bir mesul iyet rejimi kabul 
edilmiştir. 
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Tetkik edilen yabancı mevzuatta basın ve yay ına mütaal l ik mesul iyet 

rej imlerini üç sistem alt ında toplamak mümkündür : 

a) Müteselsi l mesul iyet sistemi, 

b ) Birbirini takip eden mesul iyet sistemi, 

c) İhmal i cezalar sistemi. 

Her Devlet kendi bünyesi ve özelliği icabı bu üç s is temden birisini ve

ya muhtel i t bir sistemi kabul etmiş bulunmaktadır . 1942 y ı l ında yürür

lüğe g irmiş olan yeni İsviçre Ceza Kanununun 27 nci maddes i de birbi

rini takip eden mesul iyet sistemini kabul etmiştir. 

Tasar ıda mesuliyet, cezaî ve hukuki o lmak üzere iki tarzda kabul 

edi lmiş ve ceza mesuliyeti ; İsviçre'deki mesul iyet s is teminden faydalanıl

mak ve Türk sosyal bünyesindeki realiteler göz önünde bu lunduru lmak 

suretiyle tesbit o lunmuştur . 

Mevkute lerdeki mesuliyet ile mevkute o lmıyan bası lmış eser lerdeki 

mesul iyet esasları yekdiğer inden ayrılmış ve mesul ler gösteri lmiştir . Ez

cümle , mevkuteler le işlenen suçlarda ceza mesuliyeti , suç teşkil eden ya

zıyı yazan veya resmi yapan kimse ile birlikte mevkuten in yazı işlerini fi

i len idare eden mesul müdüre racidir. Bunlar asli fail o larak ceza görür

ler. 

Mevkute lerde müstear ad ile veya imzasız yahut remizl i imza ile ya

y ında bulunulmas ı kabul edi lmiş, ancak bu nevi yaz ı ve res im sahipleri

nin adlarını ve hüviyetlerini mesul müdür, tahkik ve takibe yetkil i o lan 

merc i ve makamlar ın istedikleri tarihten 24 saat iç inde b i ld i rmeye mec

bur kıl ınmıştır. 

Mevkute tarifine girmiyen bası lmış eserlerle iş lenen suç larda ceza 

mesul iyet i , suç teşkil eden eserin failine ait olup fail bell i o lmadığ ı veya

hut aleyhine Türk mahkemeler inde dâva açı lmadığı veya kendis in in ma

lûmat ı veya muvafakat i dış ında yayınlandığı hal lerde mesul iyet naşire, o 

bell i o lmazsa tabia, bu da bi l inmediği surette bunlar ı bi lerek satana, da

ğ ı tana ve yayana aittir. 

Bu suretle mer'i Matbuat Kanununun 27 nci maddes indek i mesul i 

ye t s istemi tamamiy le terkedilmiş ve bu meyanda mevkute sahipler inin 

ceza mesuliyet ler i bertaraf o lunmuştur. Mevkute sahibi hukukan mesul 

sayılmıştır. 

III - Basın yoluyla yapı lan yanlış, hakikata aykırı veya haysiyet ve şe

ref kırıcı bir yayının tevlit ettiği tesirin derhal ve aynı vasıta ile g ider i lme

sini sağ lamak amaciy le cevap ve tashih hakkı kabul edilmiştir. Tasar ın ın 
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19 uncu maddes inde yeri bu lunan cevap hakkı, İsviçre'nin Vaud Kanto

nu basın kanunundaki cevap hakkı ile 1948 tarihli İtalyan Basın Kanu

nundan faydalanılarak yeniden tanzim edilmiştir. Ayr ıca yay ın ından çe

k imlen cevap ve tashihin aynı mevkutede yay ın lanmasına da mahkeme 

ce para cezası müeyyidesi tahtında karar verilecektir. 

IV - Gerek bu tasarıda yazıl ı olan ve gerek yayın yo luy la işlenilen 

suçlar, "ceza hükümler i " adı alt ında toplanmış ve müeyyideler i de suçun 

mahiyet i , tesir derecesi ve faildeki ahlaki redaet göz önünde tutulmak ve 

Batı demokrasi ler i mevzuatiyle de mukayese edi lmek suretiyle para ceza

sı veya hürriyet i tahdit edici ceza olarak tespit ve tâyin o lunmuştur . Bu 

arada cezanın işlenilen suçla mütenasip o lması prensibine d ikkat edil

miştir. 

20 - 30 uncu maddelerde yazılı olan müeyyideler münhas ı ran basın 

zabı tas ına müteal l ik hükümlere riayet o lunmamaktan doğan suçluluğa 

aittir. Tasarıda, gazete ve mecmualar ın kapat ı lması esası kabul edi lme

miş , ancak kanunun emrettiği formalitelere riayet ed i lmeden veya aykırı 

o larak çıkarı l ıp yayınlanan veya muhtevası ayrıca suç teşkil eden mev

kuteler in, Ceza Muhakemeler i Usulü Kanunu hükümler i gereğ ince zap-

to lunabi lmesi hususu, umumi esaslar dairesinde mahfuz tutulmuştur . 

30 - 36 ncı maddeler ahkâma ancak yayın ile tekevvün eden basın 
suçlarını ve cezalarını tespit ve tanzim etmektedir. 

V - Tasar ıda yazılı olan veya basın yoluyla iş lenmiş bu lunan suçlar

dan dolayı üç veya altı ay içinde açı lmıyan dâvaların m e s m u o lamıyaca-

ğı kabul edi lmek suretiyle basın suçlarında dâva açma süresi bir mehi l 

ile tahdit edilmiştir. Bu mehi l günlük mevkuteler le iş lenen suç larda üç 

ay, diğer bası lmış eserlerle işlenilen suçlarda altı aydır. Mehil , suçun iş

lendiği tarihten it ibaren iş lemeye başlar. Ittıla şart değildir. Bâzı hal lerde 

kamu dâvasının ikamesi izin veya karar a l ınmasına bağlı bu lunduğu ve 

bu karar ın al ınması da zamana mütevakki f o lduğu cihetle gereken karar 

veya iznin a l ınmasına kadar üç veya altı aylık dâva süresinin iş lemiyece-

ği esası kabul edilmiştir. Bu istisnaî hüküm yalnız savcıl ık taraf ından 

açı lacak kamu dâvasına münhasırdır . Basın yoluyla işlenen ve takibi şi

kâyete bağlı bulunan suçlarda sürenin başlangıç tarihi, suçun işlendiği

nin öğrenildiği tarih olarak tespit o lunmuştur. 

VI - Basının arzettiği hususiyet in icabı olarak bu yol ile iş lenen suç

lara ait dâvalar ın acele görülüp sonuçlandır ı lması lü zumuna mebn i ba

sın suçlar ının tahkik ve takibinde genel hükümlerden ayrı özel bir mu

hakeme usulü kabul edilmiştir. 



BASIN KANUNU 

Basın dâvalar ından, ağır cezayı gerektirenleri bu mahkeme le rde ve 

diğerleri asl iye ceza mahkemeler inde bakılacaktır. Soruş turma ve kovuş

turmanın sürat ve sadelikle yapı labi lmesi için gerekli hükümler kabul 

edi lmekle beraber, adaletin temelini teşkil eden teminata dokunu lma

mıştır. 

Basın dâvalarının cümlesi acele mevaddan sayı lmış ve Yarg ı tay ince

lemeler inin diğer işlere tercih edilerek yapı lması hususu tasar ıda aç ıkça 

bildiri lmiştir. 

Madde 1 : Basın ve yayın, Anayasanın 70 ve 77 nci maddeler i gere

ğ ince, fikir hürriyeti sahasına girmiş ve bağımsızl ığı da aç ıkça göster i lmiş 

o lmakla beraber, özel bir kanun mahiyetini iktisap edecek olan Basın Ka

nunu tasarısında, basının serbestliği bir defa daha teyit o lunmuş ve Ana

yasanın 77 nci maddesindeki âmir hükme uyularak bas ın hürr iyet inin 

ve ayrıca bası lmış eserlerle bunlar ın yay ın lanması hususunun tasarıda

ki özel hükümler le düzenlendiği açıklanmıştır. 

Madde 2 : Bu kanun hükümler ine göre "bası lmış eser" tâbir ine nele

rin gireceği gösteri lmiştir. Ezcümle tabı aletleriyle bası lan veya sair her 

türlü fennî vasıtalarla çoğaltı lan yayına mahsus yazılar, resimler, gibi 

eserler "bası lmış eser" tâbirine girmektedir. Madde metni tahdidi değil

dir. Met inde tadat o lunanlardan başka eserler de met in sarahat ine uy

gun olduklarında, bası lmış eser addedi lecek ve dolayısiyle bu kanun hü

kümler ine tâbi olacaklardır. 

Madde 3 : Umumi olarak kullanılan "bası lmış eser" ter imine, gazete 
ve mecmualar gibi mevkuteler le kitap, broşür ve risale gibi gayr imevku-
teler dâhildir. Gerek uygulama ve gerek kanun tekniği bak ımından mev
kutelerle mevkute olmıyanların ayrı lması gerekli gö rü ldüğünden gazete
ler, haber ajansları yayınları ve belli aralıklarla yay ın lanan diğer bü tün 
bası lmış eserler "mevkute " terimiyle ifade o lunmuş ve bunun har ic inde 
kalanlar ın mevkute tarifine girmiyen bası lmış eser olarak kabul edi lece
ği cihetle gayr imevkuteler ayrıca tarif edi lmemiştir. 

Basın suçlarına, vücut veren esaslı unsur aleniyettir. Bu da "yay ın" 

yo luy la tahakkuk eder. Bu itibarla met inde yayın tarif edi lmiş, ve fiilin 

ayrıca suç teşkil etmesi hali müstesna o lmak üzere bas ın suçlar ının ya

y ın ile vücut bulacağı keyfiyeti asli unsur olarak kabul edilmiştir. 

Madde 4 : İkinci maddede tarif edilen bası lmış eserde eserin yay ın 

yer i ile yı l ının ve tabiin, varsa naşirin ad ve ikametgâhlar ının göster i lme

si mecbur i kıl ınmıştır. Mevkutelerdeki hususiyet göz önünde tutularak 

ayr ıca basıldığı tarih ile sahibinin ve yazı işlerini fiilen idare eden mesul 
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müdürün adlarının da gösteri lmesi lüzumu belirti lmiştir. Bu sayede ba

sı lmış eserin muhtevası suç teşkil ettiğinde sorumlular ın hüviyet ler inin 

kolayl ıkla tespiti sağlanmış ve dolayısiyle tahkik ve takip işlemleri kolay

laştır ı lmış bulunmaktadır . Ancak ilân, tarife, sirküler gibi bası lar, mese

lâ cemiyet ve aile münasebet ler ine yarıyan herhangi bir davet iye ile kart

vizitler, bariz özellikleri dolayısiyle, madde hükmü haric inde bırakı lmış

tır. 

Madde 5 : Mevkuteler in yay ın lanmasında aranı lan şartları bi ldiren 

ikinci bö lümün ilk hükmünü teşkil eden bu madde ile, her mevkuten in 

yazı işlerini fiilen idare eden bir mesul müdürün bulunacağ ı aç ık lanmış

tır. Gaye, suçluluk hal inde, hakiki faili cezalandırmak ve vukuu muhte 

mel muvazaa lar ı önleyebilmektir. Maddeye mücerret olarak, "mesul mü

dür " yaz ı lmamış , mevkutenin yazı işlerini fiilen idare eden "ve dolayısiy

le mevkute neşriyat ında aktif rol oynıyan,insiyatif i e l inde bu lunduran 

şahsın muha tap tutulmasına matuf olan âdil görüşe dayanı larak met in 

arzo lunan şekilde tespit edilmiştir. 

Mevkute mesul müdür lüğü için bâzı vasıf ve şartlar aranmaktadır . 21 

yaşını bit iren (cezai ehliyet bakımından) ve Türkçe okur yazar olan Türk 

vatandaşlar ı mesul müdür olabileceklerdir. Bunlar ın Türkiye 'de ikamet

gâh sahibi olmaları ve yurttan ayrı lmamaları şart koşulmuştur . 

Madden in 4, 5, 6, 7 ve 8 inci bentlerinde mesul müdür lüğe mâni teş

kil eden haller ve sebepler Seç im Kanununun 34 üncü maddes ine uygun 

olarak tertiplenmiştir. 

Madde 6 : Mevkutenin yazı işlerini fiilen idare edecek olan zatın ceza 

sorumlu luğunun tahdit ed i lmemiş bulunması bir zarurett ir . Bu it ibarla 

mil letvekil i olanların teşriî masuniyetten faydalanacakları cihetle bu sı-

fatlariyle mevkute mesul müdür lüğünün telifi imkânsız o lacağ ından me

sul müdür lük ile teşrî mecl is âzalığının aynı şahıs üzer inde toplanamıya-

cağı açıklanmışt ır . Mevkute mesul müdürü sonradan mil letvekil i seçildi

ğ inde yer ine mesul müdür lük şartlarını haiz bir başkas ın ın geçiri leceği 

tabiîdir. 

Madde 7, 8, 9 ve 10 : Bu maddeler hükümler i mevkutenin kimler ta

raf ından nasıl ve ne şekilde çıkarılacağını düzenlemektedir . Mevkute çı

karmak, diğer tâbirle gazetecilik, hukukî bak ımdan ticari faaliyetlerden 

sayılabilirse de basının millet bünyesinde oynadığı ehemmiyet l i rolün ica-

bat ından olarak mevkute çıkarı lmasının muayyen kayıt lara tâbi kı l ınma

sı ve mevkute sahiplerinin bâzı şartları haiz o lmalar ı lüzumu aşikârdır. 

İşte bu lüzum gözönünde tutularak 7 nci madde hükmü vaz 'edi lmiştir . 
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Mevkute ç ıkarabi lmek için bu mevkute sahibinin mevkute sahibi kü
çük veya bir hükmi şahıs ise bunların kanuni temsilci ler inin 5 inci mad
dede yazıl ı şartları (mevkute mesul müdüründe aranı lan şartlar) haiz ol
malar ı gereklidir. Yabancı lar ın, Türkiye 'de mevkute ç ıkarmalar ı kabul 
edi lmiş ve belli kayıt ve şartlara tâbi kılınmıştır. 

Mevkute çıkarı lması izne bağlı değildir. Ancak, 8 inci madden in 1 ve 

2 nci bent ler inde yazıl ı olan hususları havi bir beyanname, mevkute ne

rede çıkarı lacaksa o yerin en büyük mülkiye âmir ine veri lecektir. Batı de

mokrasi ler in in bâzı larında beyanname adlî merci lere ver i lmekte ise de 

b izde öteden beri cari olan usulün pratik değeri gözönünde tutularak 

muhafazas ı cihetine gidilmiştir. Beyanname mevkute sahibinin ve ayrı 

bir mesul müdürü varsa onun da imzalarını ihtiva edecektir . Bu suret le 

mevkute sahibi aynı zamanda mevkutenin yazı işlerini fiilen idare eden 

mesul müdür olabilecektir. 

Beyannamey i alan mülkiye âmiri bu hususu teyit edecek mahiyet te 

yani beyannamen in al ındığına dair bir makbuz verecektir . Beyanname

nin noksansız verildiği tarihten beş gün geçmedikçe mevkute ç ıkar ı lamı-

yacakt ır . Bu müddet in konması , beyannamede yazıl ı hususlar ın ve ek 

vesikalar ın hakikata uygun olup olmadığının tahkik ve tespit ine imkân 

ve fırsat vermek içindir. 

Beyanname muhteviyat ında vukua gelecek değişiklikler, mevkuten in 

ç ıkmakta olduğu yerin mülkiye âmirine beş gün içinde bildiri lecektir. 

Madde 11 : Mevkute sahibinin hakkını başkas ına devrey lemesi veya 
ö lümü hal inde sahip değişt ireceğinden 5 gün içinde, yeniden b eyanname 
ver i lmesi esası kabul edilmiştir. 

Madde 12 : Madde , mevkuteler in (bu kanunun üçüncü maddes inde 

mevkute tarif edilmiştir) kimler tarafından, hangi merci lere ve ne şeki lde 

veri leceğini açıklamaktadır . Mevkutenin yazı işlerini fiilen idare eden me 

sul müdür , mevkutenin her nüshasından ikişer tanesini yayını takip 

eden çal ışma saati içinde ve her halde günü gününe çıktığı yer in C. Sav

cısı ile en büyük mülkiye âmirine tevdi ile mükel le f tutulmuştur , bu sa

yede adlî ve idari makamlar gazete, mecmua ve ilh. gibi mevkute ler i tet

kik ederek kanuni görevlerini ifa imkânlarını bulabi leceklerdir . 

Madde 13 : Muhbir ve muhabir ler in faaliyeti mevkute yay ın ın ın kay

naklar ını teşkil edeceği hakikati göz önünde tutularak, bunlar ın da as

gari bir yaş haddine tâbi tutulmaları faydalı görülmüştür . 

Madde 14 ve 15 : Mevkute çıkarılması için gereken formalitelerin ta

sar ıda gösteri len şekilde tamamlanmasiy le mevkute lehine muayyen bir 
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hak teessüs etmektedir. İktisap edilen bu hakkın himayesi , telif hakkı 

kanun tasarısındaki esaslara da uygun olarak, mevkuten in fiilen yayın

da bu lunmas iy le takyit edilmiştir. Ezcümle beyannamenin veri ldiği tarih

ten altı ay içinde mevkute yayınlanmaz, yahut yay ın lanmaya baş lad ıktan 

sonra yay ımına beş yıl müddet le ara verilecek olursa beyannamen in hü

kümsüz kalacağı ve sağladığı hakların da düşeceği kabul edi lmiştir. 

Bir mevkuten in hususi fedakârlık ihtiyariyle elde edip yayınladığı ha

ber, yazı ve resimlerin mevkute sahibinden izin a l ınmadıkça yayınlar ın

dan 24 saat geçinceye kadar başka mevkuteler taraf ından yay ın lanma

ması derpiş edi lmiş ve hilâfına hareket hali 26 ncı maddedek i cezai mü

eyyide ile müeyyet kıl ınmıştır. 

Madde 16 : Basında mesuliyet i düzenl iyen ve ana hatları yukarda 

tafsilen arzo lunan bu madde üzerinde gerektiği şekilde duru lmuş ,Batı 

demokrasi ler in in yaşıyan mevzuat ı inceden inceye etüd edi lmek ve bün

yemiz in özelliği de göz önünde tutulmak suretiyle madde ilmî esaslara 

uygun olarak yazılmıştır. 

Mevkute yayınlarının düzenlenmesi işinde halli gereken bell ibaşlı me
sele lerden birisi de mevkute yayınından doğacak sorumlu luğun gerçek
ten basın suçunu işliyenlere tevcihini sağlamaktır . Mevkute lerde umu
miyet le yaz ı işlerini fiilen idare eden bir şahıs bulunur. İnsiyatif bu şah
sın el indedir. Mevkuteye dercolunacak bütün yazı lar bu şahsın kontro
lünden geçmeden ve onun muvafakati o lmadan yay ın lanamaz. Mevkute 
yay ın ına istenilen istikameti verme kudretini el inde tutan bu zattır. İşte 
arzo lunan bu hakikata uyularak bir mevkutenin yazı işlerini fiilen idare 
eden şahıs, tasarıda mesul müdür olarak is imlendir i lmiş ve muhtevas ı 
suç teşkil eden yazıyı yazan veya resmi yapan k imse ile bir l ikte mesul 
olacağı met inde açıklanmıştır. 

Bas ında mesul iyet ceza mesuliyet i ve hukuki mesul iyet o lmak üzere 

ikiye ayrı lmış o lduğundan bu maddede yalnız ceza mesuliyet i derpiş edil

miştir. 

Mevkute lerdeki mesul iyet ile mevkute tarifine g irmiyen bas ı lmış eser

ler (Gayr imevkute ) deki mesul iyet esasları yekdiğer inden ayrı lmış ve me

suller gösteri lmiştir. Maddenin bir numaral ı bendi, mevkute ler ile iş lenen 

suçlardaki ceza mesuliyet ini açıklamaktadır . Bu hükme göre, suç teşkil 

eden yazıyı yazan veya resmi yapan kimse ile birlikte mevkuten in yazı iş

lerini fiilen idare eden mesul müdür sorumludur. 

İkinci f ıkrada mevkute tarifine girmiyen bası lmış eserlerle iş lenen 

suçlardaki ceza mesuliyeti açıklanmıştır. Bu hükme göre mesul iyet , suç 
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teşkil eden eserin failine racidir. Ancak; faili belli o lmadığı veya bu k im

se aleyhine Türk mahkemeler inde dâva açı lamadığı veya kendis in in ma

lûmat ı veya muvafakati dışında yayınlandığı hal lerde mesul iyet naşire, o 

belli o lmazsa tabıa, bu da bi l inemediği surette bu nevi bası lmış eserleri 

bi lerek satana, dağıtana veya yayana ait bulunmaktadır . 

Mevkute lerde müstear ad ile veya imzasız yahut remizl i imza ile ya

y ında bulunulmas ı kabul edilmiştir. Ancak, tahkik ve takip ile yetkil i 

o lan merci ve makamlar gerektiğinde bu nevi yazı ve res im sahipler inin 

ad ve hüviyetlerini o mevkutenin mesul müdüründen sorabi leceklerdir . 

Mesul müdür istek tarihinden 24 saat içinde bi ld irmeye mecbur kı l ınmış 

ve hilâfına hareket suç sayılarak tasarının 27 nci maddes indek i ceza ile 

müeyy ide alt ına alınmıştır. 

Bu sayede mevkutelerdeki cezai ve hukuki sorumluluğu derpiş eyli-

yen 16 ve 17 nci maddeler ahkâmının hayatiyeti sağ lanmış ve dolayısiy-

le suçun hakiki failinin de mesul müdür ile birlikte tahkik ve takibe tâbi 

tutulabi lmesi imkânı bahşedi lmiş bulunmaktadır . 

Madde 17 : Hukukî mesuliyeti derpiş eyliyen bu madde h ü k m ü ile 

mesul ler , umumi mesul iyet esaslarına uygun olarak açıklanmışt ır . Basın 

yo luy la işlenen suçlardan doğacak maddi ve manev i zararların hukukan 

zamini mevkute lerde sahip ve mevkute tarifine g irmiyen bası lmış eserler

de (gayr imevkute ) ise naşirdir. Ancak gerek sahip ve gerek naşir, bas ın

da cezai mesuliyet i düzenl iyen 16 nci maddedeki mesul ler ile birl ikte mü-

teselsi len sorumlu kılınmıştır. 

Madde 18 : Basın yoliyle işlenen suçlardan dolayı mevkute sorumlu
larının mahkûmiyet i hal inde mahkeme hükmün tamamiy le veya özet 
olarak aynı mevkutede yay ınlanmasına da hükmedebi lecekt ir . Ancak ta
kibi şikâyete bağlı suçlardan dolayı mahkûmiyet hal inde işbu yay ın key
fiyeti müştekinin talebine bağlı kılınmıştır. Bu hükmün yer ine get ir i lme
mesi hali 28 inci maddedeki ceza ile müeyyide altına al ınmıştır. 

Madde 19 : Tasarının 5 inci bö lümü "cevap ve düze l tme hakk ına" 

tahsis edilmiştir. 

Basın yoluyla yapı lan şeref ve haysiyet kırıcı yayınlara karşı genel ka

nunlarda gerekli müeyyideler mevkute ise de, bu nevi yayınlar ın her za

m a n suç unsurunu ihtiva etmemeler i ve etseler dahi açı lacak bir dâva

nın intacının zamana mütevakkı f o lması ve mahkûmiye t hal inde bu hu

susun tecavüzü bilenlerin ıttılaına vâsıl olacağının şüphel i bu lunmas ı ve 

hattâ tecavüzün aradan zaman geçmesi itibariyle unutu lmuş olacağı gi

bi sebeplerle mevcut müeyyideler tatmin edici değerde görülmektedir . 
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Halbuki , basın yoluyla yapı lan yanlış, hakikata aykırı veya şeref ve hay
siyet kırıcı bir yayının hâfızalardaki tesiri henüz s i l inmeden mukabi l i bir 
yayın ile ve doğrunun bildiri lmesi suretiyle bertaraf edi lmesi gerekl idir. 
Ayn ı z amanda böyle bir yayının doğrusunu halk efkârına derhal arzet-
mek suretiyle yanl ış ve doğrunun birlikte mukayeses i sağ lanmış ve dola
yısiyle halk efkârının âdil hakemliğ ine başvuru lmuş olur. Bu it ibarla te
cavüze uğr ıyan şahsın tıpkı müdafaa hakkında olduğu gibi, kendis ini 
u m u m i efkâr huzurunda müdafaa edebi lmesini temin amaciy le "cevap ve 
tashih hakkı " kabul edilmiştir. 

Garp demokrasi ler inin basın mevzuat ı tetkik edi ldiğinde, cevap ve 

tashih hakkının başl ıca iki sistem alt ında toplanmış o lduğu görülür. Bi

rinci s isteme göre, mevkutede zikr ve telmih edilen her şahsın vereceği 

cevap ve tashihin mevkutede yay ın lanması mecburidir . İkinci s istem, 

yanl ış , hakikata aykırı veya mütecavizane mahiyet te o lan bir yayını ret 

veya tashih etmek için alâkalının cevap ve tashih hakkını kabul etmiştir. 

Tasarının 19 uncu maddesi , mevkute sütunlarına ulu orta tasarruf 
imkânlar ını tahdit eden, ikinci sisteme yer veri lmek suretiyle tert iplenmiş
tir. Bu esas, icabı olarak bir mevkutede bir şahsın haysiyet ve şerefine 
dokunan veya menfaatini bozan yahut kendisi tarafından hakikata aykı
rı telâkki edi len hareketler, düşünceler ve sözlerle açık veya kapal ı şekil
de yay ında bulunduğu takdirde o şahsın imzalayıp göndereceğ i cevap ve 
düzel tmeyi , mevkute mesul müdürü yay ın lamaya mecbur kı l ınmıştır . 

Cevap ve düzeltmeler günlük gazetelerde alındığını takip eden iki gün 
içinde, diğer mevkute lerde bu müddet nazara al ınarak ç ıkacak ilk nüs
has ında metnine sadakat göstermek suretiyle, yani her hangi bir mülâ
haza ve işaret ilâve etmeksizin cevap ve düzel tmeyi gerekt iren yazı hangi 
sahife ve sütunda neşredi lmiş ise o sahife ve sütunda aynı punto harf
lerle aynen ve tamamen (mabatsız ) parasız olarak yayınlanacakt ır . Bun
lar, taallûk ettiği yazının, yani cevap ve düze l tme hakkını gerekt iren ya
yının uzunluğunu geçemeyecek, ancak bu yazı y i rmi sat ırdan az o lduğu 
takdirde cevap ve düzeltme y irmi satır olabilecektir. 

Yay ın lanmak üzere gönderi len cevap ve düzel tmelerde suç teşkil eden 

ifadeler yahut cevap ve düzel tmeyi gerektiren yazı ile alâkalı bu lunmıyan 

hususlar mevcut olur veya neşr inden üç ay geçmiş bulunursa, mesul 

müdür , derçten imtina edebilecektir. Bu takdirde yukar ıda mâruz imti

na sebepleri derhal yazı ile mahall î sulh ceza yargıçl ığ ına bildiri lecek ve 

yargıç en geç 24 saatte münas ip göreceği tadilleri yapacakt ır . Yargıc ın 

yapacağ ı tadilâttan sonra cevap ve düzeltmeyi, mesul müdür , yay ınlamı-

ya mecbur kıl ınmıştır. 
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Devlet daireleri, âmme müesseseler i ve hükmi şahıslar taraf ından 
gönder i lecek cevap ve tashihler hakkında dahi madde hükümler i ayniy
le uygulanacak, cevap ve tashih hakkını ku l lanmadan ölen bir k imsenin 
hakkın ı vârisleri de kullanabilecektir. 

K ıymet ve ehemmiyet i belirti len bu madde hükümler in in tamamiy le 
uygulanmas ın ı sağlamak ve maddeye gerekli hayatiyeti vereb i lmek için 
müeyy ides i ağır para cezası olarak tesbit o lunmuş, - (Basın Kanunu ta
sarısı madde 29)- ve ayrıca yay ından çekinilen cevap ve tashihin, aynı 
mevkutede yay ın lanmasına mahkemece karar veri leceği âmir bir h ü k ü m 
olarak bildirilmiştir. 

Madde 20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 : Kanun tekniğine uy

gun düşmes i ve uygulama bakımından da kolaylık sağ laması için, mec

buriyet ve külfet yükl iyen bütün hükümler in müeyyidesi , ile bas ın suçu 

olarak gösteri len suçlar ve müeyyideler i altıncı bö lümde (ceza hükümle 

ri) adı a l t ında toplanmış ve bir arada yazıl ıp gösteri lmiştir. 

21 den 30 uncu maddeye kadar olan hükümler tamamiy le bas ın za

bı tas ına mütaal l ik emir ve nehiylerin müeyyidesini kapsamaktad ı r . 

Müeyyideler ; suçun ağırlığı, tesiri, derecesi ve husule getirdiği zarar 

ile mütenas ip o lmak üzere ya müstaki l len ağır para cezası veyahut hap is 

cezasiyle birl ikte ağır para cezası yahut da para veya hapis cezası o larak 

tâyin ve her cezanın yukar ı ve aşağı hadleri tesbit o lunmuştur . 

Gazete ve mecmualar ın kapatı lması ve toplatı lması esas ına son veri l
miş o lduğundan yayın zabıtasına muhalefet suretiyle çıkarı l ıp yayınla
nan mevkuteler , Ceza Mahkemeler i Usulü Kanunu hükümler i uyar ınca, 
zaptedi lebi leceklerdir. Muhtevası ayrıca suç teşkil eden bir bas ı lmış eser 
hakk ında Türk Ceza Kanununun 36 ve Ceza Mahkemeler i Usulü Kanu
nunun 86 ve sonraki ve 392'den 394 üncü maddeler inde yazıl ı u m u m i 
hükümler , gerektiğinde, ayniyle uyulanacaktır . 

Ceza Muhakemeler i Usulü Kanununun 86 ncı maddes ine göre, tah

kikat için sübut vasıtalarından olan eşya muhafaza ve zapto lunur. Bura

daki zabıt, müsaderede olduğu gibi mülkiyeti izale eden bir iş lem olma

y ıp zi lyedliği kaldıran usuli bir muamele , bir tedbirdir. Zapto lunan şey 

soruşturma sonucuna göre ya müsadere edilir yahut sahipler ine iade 

o lunur. Usul Kanunu gerek zapta ve gerek müsadereye karar ve rmek yet

kisini prensip olarak, yargıca tanımıştır. 

Kapa tma ve toplatma hükümler i bertaraf edi lmek suretiyle Türk de

mokras is in in gel işme ve kökleşmesinde basına düşen yüksek görevin lâ-

yikiyle ve şerbetçe ifası hususu sağlanmış bulunmaktadır . 
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Madde 30 : Basın suçu olarak gösteri len, suçlarla müeyyideler i 30, 

3 1 , 32, 33 ve 34 üncü maddelerde yer bulmuştur . Bu madde metinleri , 

suç unsurlar ını ve aynı zamanda cezalarını da ihtiva eder. 

30 uncu madde, Matbuat Kanununun 34 üncü maddes i e tüd edile
rek yen iden tertip o lunmuştur . 

Basın, iyi niyetli ve dürüst şahsiyetler el inde yapıcı ve düzenleyic i kıy

met i haizdir. Fakat kötü niyetli ve yabancı ideolojilere sap lanmış k imse

ler basını , sosyal bünyey i y ıkmak, va tandaş şeref ve haysiyet ini , 

menfaat ini bal ta lamak için bir vasıta olarak kullanabil ir ler. Kötü amaç

lar peş inde koşan basın bu takdirde sosyal bünyey i kolayl ıkla tahrip ede

bilir. Güven ve düzeni bozabilir. 

Uyduru lmuş veya tahrif edi lmiş haber, beyan veya vesikalar ın âmme

nin huzurunu bozarak heyecana düşürecek yahut şahsın menfaat ini ih

lâl edebi lecek surette yayınlanması hali basın hürriyetiyle bağdaşamaz . 

Basın hürriyet ine bürünen bu nevi faaliyetlere, kamu ve fert faydası ba

k ımından, müsaade edi lemez. Sükûn ve istikrarı arayan demokras i aynı 

z amanda kamu ve fert haklarının ve menfaatlerinin korunmas ın ı da ge

rektirir. İşte bu sebeplerledir ki, arzolunan sebepler gerektiği gibi ince

lenmiş ve yürürlükte bulunan Fransız Matbuat Kanununun 27 nci mad

desi hükmünden de faydalanılarak sözü geçen madde yeniden yazı lmıştır. 

Türk Ceza Kanununun hükümler i dış ında uyduru lmuş veya tahrif 
edi lmiş haber beyan veya vesikaların âmmenin huzurunu bozarak heye
cana düşürecek surette yay ın lanması suç sayılarak failleri hakk ında üç 
aydan altı aya kadar hapis ve 200 l iradan 1000 liraya kadar ağır para ce
zası konulmuştur . Haber veya beyanları , ya lan o lduğunu b i lmeden yan i 
kasıtsız olarak yayınl ıyanlar umumi esaslara göre mesul edi lemiyeceğin-
den bu hususun ayrıca metne dercine lüzum görülmemişt ir . Şahsın 
maddi veya mânev i zararını mucip olabilecek mahiyetteki uyduru lmuş 
veya tahrif edi lmiş haber beyan ve vesikaları yayanlar ın da, mağdurun 
şikâyeti üzer ine tecziyeleri cihetine gidilmiştir. 

31 inci madde neşri m e m n u olan şeyleri bildirir. 

Maddey i iki k ıs ımda müta lâa etmek mümkündür : 

1 - Ceza dâvasına ait hazırlık ve ilk soruşturmalar ın gizlil iğini Ceza 

Muhakemeler i Usulü Kanunu prensip olarak kabul etmiştir. Bu it ibarla 

bu k ıs ım soruşturmalar takipsizlik veya men' i m u h a k e m e kararlariyle 

sona ermezden yahut açık duruşmalarda okunmazdan önce ceza dâvası

na il işkin olan bütün evrakın yayınlanması , kanunun esas hükümler ine 

uygun olarak, menedi lmişt ir . 
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2 - Ceza dâvalar ına ait soruşturmalar hakkında şu veya bu şeki lde 

müta lâa dermeyen edi lmesi ve adalet makamlar ınca henüz bilgi ve gör

güler ine müracaat ed i lmemiş olan kimselerin beyanlar ının sübut deli l le

ri teşkil eden evrak veya vesikaların önceden yay ın lanması veya bunlar

dan bir netice ç ıkarmaya çalışı lması o dâvanın emniyet ve se lâmet le gö

rü lüp net icelendir i lmesine engel olabilir. Dâvaya el koyan adalet merci le

r inin yapacaklar ı soruşturmalar ı karıştıracak veya bunlar ı tesir a l t ında 

b ırakacak mahiyette yay ında bulunulması da aynı suretle mahzur lu bu

lunur. 

İşte yukar ıda arzolunan hususlar gözönüne al ınarak yen iden yaz ı lan 

metne göre, ceza dâvasına ait talep ve iddianameler, kararlar ve diğer her 

türlü ves ika ve kâğıtların, hazırlık ve ilk soruşturmalarda takipsizl ik ve

ya muhakemen in men' i kararı ver i lmesinden ve aleni duruşmada okun

mas ından önce neşri veya her kısım soruşturmaları karışt ırabi lecek ve

ya mahkemen in karar ve muameles i üzerinde tesir yapabi lecek mahiyet 

te yay ında bulunulmasın ı önlemek maksadiy le C. Savcı l ığının, sorgu ve

ya sulh yarg ıc ından veya mahkemeden karar a lmak suretiyle menedece -

ği neşr iyatta bulunulması ve ceza dâvasının başlamasiy le h ü k ü m kesin

leşinceye kadar yargıç ve mahkemenin hüküm ve karariyle muamele le r i 

hakk ında müta lâa serdi yasak edilmiştir 

Madde 32 : Kriminal istatistiklerde işaret edildiği üzere, intihar vaka

larının gazete ve mecmualarda tafsilâtiyle yaz ı lması ve vakaya müteal l ik 

resimler in yay ın lanması bunları okuyan zayıf iradeli k imseler üzer inde 

tahrik ve taklit bak ımından menfi tesir icra eylediği cihetle bu tipteki 

kimseler i intihara sevk edici sebeplerden sayı lmaktadır. Bu it ibarla yur t 

iç inde ve dış ındaki intihar vakaları hakkında haber çerçevesini aşan ve 

okuyanlar ı tesir alt ında bırakacak mahiyette olan tafsilât ve vakaya mü

teallik resimlerin yayınlanması yasak edilmiştir. Ancak intihar vakalar ı 

nın haber mahiyet inde yayınlanması mevcut realiteler de göz önünde tu

tularak, suç sayı lmamıştır. 

Madde 33 : Şahısların hususi veya aile hayatlar ının m a h r e m tutul

mas ı lüzumu münakaşa kabul etmez bir hakikattir. Bu mahremiye t in â-

lâkal ının rızası al ınmaksızın, ifşa edilmesi vatandaş huzurunu, şerefini, 

menfaat ini ve dolayisiyle toplumdaki genel güven ve düzeni bozabil ir . Bi

naena leyh rızaları hilâfına şahısların hususi veya aile hayatları hakkın

da ima tarikiyle dahi olsa yayında bulunulması bu madde ile meno lun-

m u ş ve faillerinin iki aya kadar hapis veya (200) l iradan (2000) l iraya ka

dar ağır para cezasına çarptırı lacakları bildirilmiştir. 
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Madde 34 : Kanunen evlenmeleri menedi lmiş kimseler arasındaki 

cinsi münasebet lere mütaal l ik haberler ve yazı lar yaratacaklar ı kötü tah

rik ve taklit hisleri göz önünde alınarak yasak edilmiştir. 

Madde 35 : Tesiri seri ve sahası geniş olan basın ve yayın faaliyetinin 

düzenlenmes i işinin,Milli sınırlar içindeki basın ve yay ına hasredi lmesi 

şüphesiz ki, kâfi bir tedbir olarak mütalâa edi lemez. Zira yabanc ı i l lerde

ki her nevi faaliyetlerde basın ve yayın vasıtalar ından faydalanarak ko

laylıkla başka illere intikal ve nüfuz edebi lmektedir. Dışardaki muzur ve 

yıkıcı faaliyetlerin yurda intikalinin mühim bir vasıtası o lan bu gibi neş

riyat hakk ında uyanık bulunmak, tedbirler a lmak suretiyle savunma im

kânlarını sağ lamak icabeder. İşte bu zaruret ve ihtiyaca uyularak, ya

bancı memleket lerde çıkan bası lmış eserlerin Türkiye 'ye sokulması veya 

dağıt ı lması Bakanlar Kurulu karariyle menolunabi lecek ve dağıt ı lan bu 

gibi eserler Bakanlar Kurulundan acele karar a l ınmak kaydiyle İçişleri 

Bakanl ığ ınca karardan önce de toplattırı labileceği gibi dağıt ı lmaları da 

menolunabi lecekt ir . 

Türkiye 'ye sokulması veya dağıt ı lması menedi lmiş olan yabanc ı basıl

mış eserlerin ancak Türkiye 'ye bilerek sokulması veya bi lerek memleket 

te dağıt ı lması suç sayılmış ve failleri hakkında bir aya kadar hapis veya 

(500) l iradan (2000) liraya kadar ağır para cezası konulmuştur . 

Madde 36 : Bu madde hükmü, zararlı ideolojileri yaymak maksadiy-
le d ışardan yapı lacak maddi yardımları öğrenip karşı layabi lmek için itti
haz edi lmiş bir tedbir mahiyet inde olup memleket emniyet ini ve müsta
kar rejimi korumaya matuf bulunmaktadır . 

Metnin tanziminde ileri garp demokrasi ler i basın mevzuat ı , ezcümle 
yeni Fransız Basın Kanunu tasariyle Birleşik Amer ika Devletleri kanun
ları örnek tutulmuştur. 

Madde yalnız siyasi, iktisadi ve ticari mahiyette yay ında bu lunan 

mevkute ler hakkında kabili tatbiktir. İlmî, edebî, fennî ve bediî mahiyet

te yay ında bulunan mevkuteler yukar ıda sayılan neviden yay ında bulun

m a m a k kaydiyle madde hükmü haricinde bırakılmıştır. 

Madde 37 : Basın suçlar ında dâva süresi Türk Ceza Kanununun 107 

ve 108 inci maddeler indeki umumî esaslara uygun olarak yen iden tesbit 

ve tanz im olunmuştur. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümler i doğrudan takibi müste l z im basın 

suçlar ına maksur olup suçun işlendiği tarihten baş lamak üzere günlük 

mevkute lerde üç ve diğerlerinde altı ay içerisinde kamu dâvasının açıl

mas ı lü zumunu açıklar. 
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Nazar iyatta (Sukutu hak mehl i ) denilen bu müdde t her ne suretle 
o lursa o lsun geciktiri ldiğinde artık dâva açı lamıyacağı gibi Ceza Muhake 
meler i Usulü Kanununda gösterilen müddet lerden de farklı bu lunduğun
dan eski hale get irme usullerinden de faydalanı lamaz. Bu suret le suçun 
işlendiği tarihten baş lamak üzere üç veya altı ay içerisinde kamu dâva
sının açı lması şarttır. Aksi takdirde açılacak dâvalar d in lenmez. 

Basın yoluyla işlenen bâzı suçların tahkik ve takibi izin veya karar 

a l ınmasına bağlı bu lunduğundan işbu kanunî formalitelerin ikmal ine 

kadar mevzu 3 ve altı aylık müddet zaruri olarak geçecek ve dolayısiyle 

kamu ve fert hakları haleldar edi lmiş bulunacaktır . Her ne kadar Türk 

Ceza Kanununun 107 nci maddes i hükmü bu gibi hal lerde mezuniye t ve 

karar ın a l ınmasına kadar müruru zamanın duracağını b i ld irmekte ise de 

3 ve altı aylık müddet müruruzamandan da farklı o lduğundan müruru

zaman ı kesen veya durduran hâl ve sebepler tabiatiyle uygulanamıya-

caktır. Bu itibarla Türk Ceza Kanununun 107 nci maddes indek i hükme 

benzer bir hüküm maddeye ikinci fıkra olarak konmuştur . 

Madden in son fıkrasiyle, basın yoluyla işlenip de takibi ş ikâyete bağ

lı o lan suçlardaki dâva açma süresi düzenlenmiştir . Buna göre, üç ve al

tı aylık müddet y ine kabul edi lmiş ve suçun, kanun ile belli z aman aşı

mı haddini geçmemek şartiyle, işlendiğinin öğrenildiği tarih sözü geçen 

sürenin başlangıcı sayılmıştır. 

Tasar ıda yazılı olan veya basın yoluyla iş lenmiş bu lunan suç lardan 

dolayı kamu dâvası veya şahsi dâva ikame edi ldikten sonra artık Ceza 

Kanunundak i umumi müruruzaman hükümler i uygulanacakt ır . 

Madde 38, 39, 40, 41 , 42, 43 : Basın suçlarının tahkik ve takibinde 
uygulanacak usul hükümler i basın ve yayının hususiyet ine b inaen umu
mi hükümlerden ayrı özel bir statüye tâbi kıl ınmıştır. 

Basın yoluyla işlenen ağır cezalı suçlar ağır ceza mahkeme le r inde gö
rülecek bunun dışında kalan bütün basın dâvalar ına asliye ceza mahke 
meler inde bakılacaktır. 

Basın dâvalarının arzettiği özellik gözönünde tutularak bu nev'i dâva

lara toplu mahkemelerde bakı lması prensip olarak kabul edi lmiş ve 38 

inci madde hükmü bu yolda tertiplenmiştir. 

Soruşturmalar ın en kısa bir zamanda ikmali için gerekli hükümler 

konmuştur . 

Tasar ının 41 inci maddesinin son fıkrası önemi haiz yeni bir h ü k m ü 

ihtiva etmektedir . Bu hüküm, duruşmanın mevkufen yapı lması mecbu

riyetini tesis eden Ceza Muhakemeler i Usulü Kanununun 200 üncü 
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maddes in in basın dâvalar ında cari o lmıyacağına taallûk etmektedir . Fil
hakika Usul Kanunumuzun bahse mevzu edilen hükmü ötedenber i şikâ
yet ve itirazları davet etmekte ve mahkemenin takdirini kayıt alt ına al
makta idi. Yeni kabul edilen bu hükümle basın dâvalarının mevkufen gö
rülmesi zaruret i ortadan kaldırı lmış ve tevkif tedbirinin a l ınması mahke -
minin mut lak takdirine terkedilmiştir. 

Takibi ş ikâyete bağlı olan basın suçlarına ancak kamu menfaat i mev
cut o lduğundan savcıl ıkça iştirak edilecektir. Savcıl ığın iştirak etmediğ i 
şahsi dâvalar umumi hükümlere tâbi olacaktır. 

Bütün basın dâvaları acele mevaddan sayılarak gerek yarg ı lamanın 
ve gerek Yarg ı tay incelemelerinin acele yapıl ıp sonuçlandır ı lmasını sağla
yıcı hükümler konmuştur . 

İçişleri ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon 
Raporu 

T.B.M.M. 
İçişleri ve Adalet Komisyonlarından 

Kurulan Karma Ko. 13.VII. 1950 
Esas No. 1/33 

Karar No. 2 

Yüksek Başkanl ığa 

Memleket tek i demokrat ik inkişafla muvazi olarak matbuat hürriyet i
ni teminat alt ına almak ve 1881 sayılı Matbuat Kanununun , Anayasaya 
aykırı ve hürriyet i takyit ve tahdit edici hükümler in i ka ld ı rmak maksa-
diyle, Hükümet in hazırlayıp getirmiş olduğu kanun tasarısı, Adale t ve 
İçişleri Komisyonundan terekküp eden Karma Komisyonda Hükümet 
mümessi l ler i huzuriyle müzakere edildi. 

Matbuat Kanununun lüzum ve ademi lüzumu hususunda komisyo
numuzda uzun görüşmeler o lmuş, ancak mevki i meriyette bu lunan Ce
za Kanununda gerekli değişiklikler yap ı lmamış bu lunmas ı ve Matbuat 
rej iminin bu haliyle tamamen boş bırakı lması da uygun görülemediğ in
den Matbuat Kanununun tedvinine lüzum görülmüş, ancak bunu Ana
yasa ile takyit o lunmıyan söz ve yazı hürriyetlerini tahdit e tmemes i için 
Hükümet tasarısında gerekli tadiller yapılmıştır. 

Zaten Anayasanın 77 nci maddesinin yazı l ış şeklinin muhal i f mefhu
m u n d a n böyle bir kanunun lüzumu derkâr bu lunduğuna kanaat getiril
miştir. 

Birçok yeni ıstılahların yer ine yine eskileri konulmuştur . Bunun la da 

gaye Anayasamızda Basın kel imesi mevcut o lmayıp Bas ım şekl inde ol-

4 
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ması birçok kanunlarda da Hükümet tasarısında o lduğu gibi Basın keli

mes in in bu lunuşu da bu tâbirlerin halk diline o lduğu gibi kanun dil ine 

de int ibak e tmemiş bu lunduğunu göstermektedir . 

Her zora karşı aksülâmel meydana gelmesi tabiî bir haldir. Birkaç se

ne evvelki gazete dili ile, bugünkü, bâzı larına göre ric'i bir vaziyet göster

mektedir . Bu ric'i vaziyeti daha da ileri götürmek vaziyet ine düşmemek 

için halk dil ine ve yazı diline girmiş ve yer leşmiş bu lunan ve fakat zor la 

at ı lmak istenen tâbirlerin ikamesi inkılâba da, inkı lâbın gayesine de uy

gun bulunmaktadır . Zaten Türkçe Anayasada mevcut bu lunan ke l ime ve 

ist i lâhlardan ibaret o lmayıp Anayasaya sokulmuş bu lunan kel imeler in 

müteradif ler i olarak kabulü zaruri bulunan diğer kel imeler in diğer bü tün 

kanunlarda yaşamakta bulunması da bizleri bu yola sevketmişt ir . 

Mesul müdürün vazifesini yapabi lmek için ferdin haiz o lması lâz ım-

gelen şartları gösteren beşinci maddenin yedinci f ıkrasına, şantaj yapan

ların mesul müdür lük yapamıyacaklar ı kaydı ilâve edi lmiş ve "Neşir teh

didi ile para ve menfaat temin edenler in" mesul müdür o lamıyacaklar ı , 

kaydı tasarıya eklenmiştir. 

Tasar ın ın dokuzuncu maddesinin son fıkrasında, mevkute neşre tmek 

için, mahal l in en büyük mülkiye âmirine veri lecek beyannameden sonra, 

beş günlük bir bek leme müddet in in konmuş olduğu görü lmüş ve Komis 

y o n u m u z c a yapı lan tetkikattan sonra, böyle bir bek leme mühle t ine lü

z u m olmadığ ı anlaşı larak bu fıkra tasarıdan çıkarılmıştır. 

12 nci maddede tasarı mesul müdürün mevkuten in her nüshas ından 

ikişer adedini mahal l in Cumhuriyet savcısı ile en büyük mülk iye âmiri

ne ver i lmesini âmirdir. 

Komisyonumuz, bu vazifeyi mesul müdürün yer ine get i remiyeceğini 

tesbit ederek matbaalar kanuniyle mütenazır bir h ü k ü m kabul ederek-

buradak i mecburiyet i mesul müdürden alarak tabie tahmil eylemişt ir . 

Tasar ın ın Matbuattaki mesuliyet ine taallûk eden 16 nci maddes i 

uzun müzakere lerden sonra ve memleketteki matbuat hayat ının icap ve 

realiteleri göz önüne al ınarak yeni baştan tadil edilmiştir. Bu değişikl iğe 

göre bir mevkutede imzalı yazılar ve resimlerle suç işlendiği takdirde me

sul müdür imza sahibi ile müştereken, imzasız yaz ı larda yalnız mesul 

müdürün mesuliyet i bahis mevzuu olacaktır. 

Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babının birinci fasl ındaki 

Devlet in emniyet i ile alakalı suçlar müstesna, diğer mevzu larda mesul 

müdür , yaz ı veya resim sahibini bi ldirmeye mükel le f tutulmayacaktır. 
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Buna mukabi l , mevkutenin sahibi, mesul müdüre resmini mevkute 
ye suç mahiyet inde bir yazı dercettirdiği takdirde, mesul müdür mevku
te sahib inden yazılı bir beyan almakla mesul iyetten kur tu lmuş olacaktır. 
Komisyonumuz , bu fıkrayı, mesul müdürler in gazete sahipleri karşıs ın
daki vaziyet lerini kuvvet lendirmek bakımından tedvin etmeyi lüzumlu ve 
faydalı bulmuştur . 

Tasar ın ın 19 uncu maddesi , cevap ve tashih hakkına taal luk etmek
tedir. 

Komisyonumuz , burada şahsın haysiyet ve şerefinin mahfuz tutul
ması , prensipi üzerinde bi lhassa hassasiyetle durmuş , tecavüze uğr ıyan 
şahsa, ceza hükümler i d ış ında ayrıca, cevap hakkı tanınmışt ır . Ancak 
âmmeye ait bu lunan gazete sütunlarının, neşriyatla alâkası o lmıyan ce
vaplar la do ldurulmamasın ı ve bu yoldaki hakkın suist imale uğrat ı lma-
masın ı temin maksadiy le de yazı ile ilgili o lmıyan cevapları de rce tmemek 
için, mevkute lere , sulh yargıc ına itiraz hakkı tanınmıştır . Sulh yargıc ı 
kendis ine ibraz edilecek yazıyı biri dört saat içinde ve yaz ının cevap ma
hiyet inde olmadığını , cevap tashihi ve düzel tmeyi icabett iren neşriyat ile 
ilgisi bu lunup bulunmadığ ın ı tetkik edecek yazının fuzuli tarafları üze
r inde tasarruf ve takdir hakkını kullanarak, cevap hakkının sui ist imale 
uğrat ı lmasına imkân vermiyecektir . Tasarıdaki 30 uncu madde , bu mad
denin içindeki hükümler , umumi , ahkâmda mevcut o lduğu mülâhaza-
siyle tayyedilmiştir. 

Tasar ıdaki intihar vakalar ının neşri hakkındaki tahdit ile 34 ncü 
maddede kanunen evlenmeleri menedi lmiş olanlar arasındaki cinsi m ü 
nasebet ler in neşrini meneden hüküm de haber leşme serbest is ine aykırı 
görülerek tasarıdan çıkarılmıştır. Matbuat ın içtimai hayatta tekevvün 
eden iyi veya kötü hâdiseleri tefrik edebilmeleri hususunda hiç bir tah
didi kayda bu suretle tasarıda yer veri lmemiştir . 

Hükümet in tasarısındaki 36 nci maddenin tatbikat sahas ında hiç bir 
netice vermiyeceğ i derpiş edi lmiş ve matbuat üzer inde idari bir iz 'aca yol 
açabi lecek böyle bir hüküm de tasarıdan çıkarılmıştır. 

Matbuat suçlarındaki dâva müddetler i vukuunda da Komisyonumuz 
37 nci madden in ikinci f ıkrasında ufak bir tadil yapmış ve â m m e dâvası
nın açı lması izne veya karara bağlı olan suçlarda izin veya karar ın veri l
mes i için üç aydan fazla bir zamanın geçmesini münas ip gö rmemiş ve bu 
suretle matbuat ın izin veya karar bahanesiy le uzun müddet tatbikat tah
didi a l t ında tutulmasına da imkân vermemişt ir . 

Komisyonumuzca , matbuat dâvalar ında tatbik o lunan usul hüküm

ler inde değişikl ik yapacak bir cihet görülememişt ir . 
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Komisyonumuz , yeni projenin, eski Matbuat Kanunundak i Anayasa

ya aykırı o lan bütün hükümler i ç ıkarmış o lduğuna ve Türk Matbuat ın ın 

yeni demokrat ik hayat ımızda vazifesini tam bir hürriyet iç inde yapabi le 

ceği bir duruma yükselt i lmiş o lduğuna kaanidir. 

Yüksek Başkanl ığa sunulur. 

Basın Kanunu Geçici Sözcü Kâtip 

Komisyon Başkanı 

Kırklareli Edirne Konya 

F. Üstün M. Enginün M. Obuz 

Ankara Balıkesir Bingöl 

T.V. Öz V. Asena F. F. Düşünsel 

Çorum Elazığ Gaz ianteb 

H.Ortakçıoğlu H. A. Yöney G. Kınoğlu 

İstanbul Tokat Tokat 

A . Moshos A. Gürkan M. Ünal 

Bursa Bursa A m a s y a 

N. Yılmaz A. Erozan K. Eren 

Balıkesir Balıkesir Elazığ 
S. Başkan M. Tuncay A. Demirtaş 

Kayseri Kütahya Ordu 
F. Apaydın Y. Aysal F. Boztepe 

Trabzon Urfa Van 
H. Orhon R. Kemal Timuroğlu İ. Akın 

GENEL KURULDAKİ GÖRÜŞMESİ (2) 
B A Ş K A N - Basın ve Matbaacı lar Kanunu tasarı larının öncel ikle mü

zakeresini kabul edenler... Etmiyenler.. . Öncel ikle müzakeres i kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle müzakeres ini kabul edenler... Aksini i l t izam edenler.. . İve

dil ikle müzakeres i kabul edilmiştir. 

Ş imdi heyeti umumiyes i hakkında söz ver iyorum. Cihad Baban söz 

almışt ı . 

Buyurun. 

C İHAD BABAN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar; on seneden beri , 

hasret ini çektiğimiz, yeni basın tasarısının müzakeres ine başl ıyoruz. Bu 

(2) Tutanak Dergisi: C.J, S. 727-733 
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münasebet le , muhterem heyetinize hem aranızda bu lunmak la büyük bir 
şeref duyan milletvekili arkadaşınız hem de, basın âleminin bir mensu
bu o lmak dolayısiyle, sabık idarelerin tatbik ettikleri kanundan çok ıstı
rap çekmiş bir arkasınız sıfatiyle mâruzâtta bu lunmak ist iyorum. 

1946 da Recep Peker Hükümet i 1881 numaral ı Matbuat K a n u n u n u n 
hükümler in i ağırlaştırırken bendeniz bu kürsüden, bu kanun Türk de
mokras is ine ve Sekizinci Büyük Millet Mecl isine şeref vermiyecekt ir , de
miş ve bu sözler im şiddetle it iraza uğramıştı . Aradan dört sene geçti, o 
gün ıstırap içinde söylediğim o sözleri, ş imdi huzuru kalb ile ve m e m n u 
niyetle, yalnız acı acı hat ır lamakla iktifa ediyorum. Ve çok şükür, aradan 
dört sene geçt ikten sonra, bu kanun Türk Mil letine, Demokrat H ü k ü m e 
te ve Dokuzuncu Büyük Millet Mecl isine şeref verecektir, sözünü söyle
miş o lmanın zevkini tadıyorum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar ; bu münasebet le memlekette değişmiş olan bir z ihniyete 
de işaret etmek ist iyorum. Serbest fırka dağıtı ldığı zaman, Yüksek Mec
lisin bu kürsüsüne çıkan hatiplerin matbuat hakkında verdikleri acı hü
kümler i hat ır l ıyorum. Bu memleket in nesi varsa o kadar!. . Fakat her hal
de irfanını temsil eden matbuat ı nasıl tezyif ve tahkir ettiklerini ve mat
buata nasıl bir parya muameles i yaptıklarını hatır l ıyorsunuz. Daha dört 
sene evvel 1881 sayılı Kanunun ağırlaştırı lması esnasında, bu Mecl iste 
söylenen sözler hâlâ kulağımızdadır . 

Arkadaşlar ; kanun komisyonda görüşülürken bâzı arkadaşlar Basın 
Kanununun lüzumsuz olduğu hakkında bir takım mütalâalar ileri sür-
dürler. Gerçekten bi lhassa : Ang losakson memleket ler inde böyle kanunu 
o lmıyan memleket ler vardır. Fakat Avrupa ve Garp demokrasi ler i bu yo
la g i tmemişlerdir . 

Esasen Basın Kanununun yok olması demek basın hakkındaki mev
zuatın yok olması demek değildir. O takdirde mevzuat muhte l i f kanunla
ra serpi lmiş bulunur. Bizim yaptığımız tahkikata göre, Basın Kanununu 
lâğvett iğimiz zaman çeşitli kanunlarda yeni tadilât icabedecekt ir ki, bu 
da, yeni Matbuat Kanununu tedvin etmekten daha zordur. Mat lup olan 
Anayasaya aykırı, hükümler in ortadan kaldırı lmasıdır. Üst tarafı bir for
mal i teden ibarettir. Biz Basın Kanununu, basın hürriyetini teminat altın
da tutan bir kanun olarak telâkki ediyoruz ve etmek ve işin uzamamas ı 
ve matbuat ın ellerinde ve bi leklerindeki zincirlerin biran evvel kır ı lması 
için, işi k ısa yo ldan hal letmeyi daha münas ip görüyoruz. Kaldı ki, basın 
hürriyet ini teminat alt ında tutacak olan derli toplu bir Basın Kanunu , bu 
kanunu tatbik edenler için de kolaylık olacak ve çeşitli kanunlara koş
mak, sahifeler ve kitaplar arasında do laşmak mecbur iye t inden onları 
kurtarmış olacaktır. Üstelik mevkutenin tarifi, gazetenin hüviyetini , 
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u m u m i hükümler i , gazetecinin vasfını belirten hükümler i de bel irten bir 
yere s ıkışt ırmak lâzımgelecektir. Meselâ biz gazeteciler, şantaja m a h k û m 
vatandaşlar ın gazetecil ik etmelerini istemiyoruz. Matbuat K a n u n u n a 
koyduğumuz tahdide başka bir kanunda yer vermek lâz ımgelecekt ir . 

Bundan başka beyannameye hakikata muhal i f ibareler ya zmak umu
mi hükümlerde daha ağırdır. 

Bir cevap müessesesi vardır ki, bunun yeri diğer kanunlarda y ine 
yoktur . Matbuat suçlar ından kimin mesul olacağı hakk ında hükümler de 
çeşitli nazariyelere tâbidir ve bunun için de basının hususiyet ine taal lûk 
eden hükümler konmuştur ki, bunun da yeri diğer kanunlarda mevcut 
değildir. 

Bu malûmat ı vermekten maksadım, kanunu olduğu gibi ka ld ı rmanın 
bütün müşkül ler i hal letmiyeceği hakkındaki kanaat imi ifade e tmekten 
ibarettir. 

Arkadaşlar , eski Matbuat Kanununda, Anayasaya aykırı o larak, 
mahkemele r in aleniyeti prensibi ve hakkı müdafaayı baltal ıyan h ü k ü m 
ler vardı . Haber leşme serbestisine mâni olan ve savcı lara ver i len yetki ler 
vardı . Bir o tuzuncu madde vardı ki, hukuk ve adalet fikri namına bize hi
cap veren bir baskı maddes i idi. "İsim madde z ikretmeden şüphe ve su-
izannı tevlit eden neşriyat" tabirleriyle, elâstikî bir suç ihdas edi lmişt i . 
Yen i tasarıda bütün bunların hepsi kaldırıldı. 

Arkadaşlar , matbuat hürriyet inden korkan insanlar vardır. Bun lara 
Fransa 'n ın meşhur siyaset ve polit ika adamı Thiers' in bir sözüyle cevap 
vereceğ im, Thiers diyor ki, (Matbuat hürriyeti suiist imal edilebilir, bun
dan mahzur lar doğar. Fakat, ben hürriyetin sui ist imal inden doğan mah
zurları hürriyetsizl iğin suiist imalinden doğan mahzur lara da ima tercih 
eder im, bir memleket in, namuslu, fakat matbuat ın hücumlar iy le telvis 
edi len insanlar tarafından idaresini, namussuz, fakat, baskı yüzünden 
efkârı umumiyeye namuslu olarak tanıtılan insanlar taraf ından idaresi
ne de y ine tercih eder im. (Alkışlar). 

Biz de bu fikirden mülhem olarak, şunu memnun luk la kaydede l im 
ki; komisyondaki müzakere ler esnasında muhal i f arkadaşlar ımız da bu 
fikre müzahare t etmişlerdir. 

Kanunun tedvininde Hükümet le iş birliği yapan basın mensuplar ı ile 
Hükümet mutabakat halindedir. Bu hususu sayın Başbakan da açıkla
mış bulunuyor . 

Matbuat Kanunu isminin işaret ettiği gibi, yalnız gazeteci ler in kanu
nu değil , hepimiz in kanunudur, yazanların o lduğu kadar okuyanlar ın da 
kanunudur . 

505 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

506 

Sizleri fazla yormak istemiyorum. Yalnız müsaadeniz le sözler imi kısa 

bir fıkra ile bit irmek istiyeceğim : 

Meşhur Amer ika Cumhurbaşkan ı ve demokrat ik hürriyet ler in babas ı 

olan Jefferson'a matbuat hürriyeti hakkında ne düşündüğünü sormuş

lar. 

O, şu cevabı vermiştir : 

"Bana par lâmento müesseses i mi, seçim müesseses i mi, Adale t mü

essesesi mi? Yoksa, basın hürriyeti mi? Diye sorarsanız, size, bas ın hür

riyetini tercih ediyorum, diye cevap verir im. Eğer basın hürriyet i olursa, 

o memleket te par lâmento da kurulur, adalet de tesis edilir, dürüst se

çimler de yapılır, suiistimallerle de mücadele edilir ve her şey yer ine ge

lir. 

Fakat, matbuat hürriyeti o lmıyan bir memleket te bunlar mevcut ol

salar dahi, orada ne par lâmentonun mevcudiyet inden, ne seçim hürr iye

t inden, ne vatandaş haklar ından bahsetmek mümkündür " . Matbuat 

hürriyet i o lmıyan bir memleketteki Devlet bir kabile devleti o lmaktan ile

ri g idememişt i r . 

Jef ferson'un bu sözlerine bütün kalbimle ve misal lerini görerek ina

n ıyorum. 

Büyük Mecl is kanuna büyük alâka göstermiştir. Hepimiz, seç im mü

cadeleleri esnasında bu dâvayı kesin olarak hallettiğimizi i fade etmişiz

dir. İşte va 'dimizi ve millete karşı verdiğimiz sözü tutmanın sırası ge lmiş

tir. Büyük Mecl isi kanuna göstereceği a lâkadan dolayı, Türk Milleti, Türk 

tefekkür hürriyet i namına Büyük Meclise müteşekkir olacaktır. [Alkışlar). 

B A Ş K A N — Bahadır Dülger 

BAHADIR D Ü L G E R (Erzurum) — Muhterem arkadaşlar, bir matbuat 

müntes ib i olarak ve Demokrat Partinin safında yapı lmış olan hürriyet 

mücade les ine naçizane katı lmış bir arkadaşınız olarak Mecl is in mukad

des çatısı a l t ında idrâk ettiğiniz bu tarihî anı bel i r tmekten kendimi ala

mıyorum. Bu memlekette hürriyet mücadeles inin 150 senel ik bir tarihi 

vardır. Bu tarih içinde, safha safha hürriyet devirlerinin geldiği iddia edil

miş , fakat hürriyetin temel taşı, büyük teminatı , ana kurucusu olan mat

buat ı bugüne kadar tam manasıy la koruduğu devir asla ge lmemişt ir . Bu 

tarihi Büyük Meclis şimdi açıyor. Bu büyük tarihî dakika Türk vatanı 

için hürriyet temeli olacaktır. Dâvanın bu en büyük müesseses in i hür

met le se lâmlamak ve Meclisi bu büyük jest inden dolayı takdis e tmek ica-

beder. Mer' i Matbuat Kanunu neşir hürriyetini ve v icdanları zedel iyen, 
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hırpal ıyan, zincire vuran bir kanundu. O kanun, sahte demokras i niza

mını yürütmek iddiasında bulunanlar ın kanunu idi. Bir z aman ellerine 

Büyük Atatürk 'ün : Matbuat hürriyet inden doğan mahzur lar ın bertaraf 

edi lmesinin yegâne çaresi bizatihi matbuat hürriyetidir, fo rmülünü elle

r ine aldıkları halde matbuat ı boğan, zincirl iyen, köstekl iyen ve bu kös

tekler alt ında bütün milletin vicdanını inleten ve memleket i harabiye, ıs

t ıraba sürükl iyen bir rejim takip etmişlerdir. Biz yeni koymak istediğimiz 

Matbuat Kanuniyle bu rejimi tamamen değişt irmek istiyoruz. Bugün bu 

memleket te yapı lmış büyük hürriyet hamlesinin ilk temel taşını Matbu

at Kanununiy le koymuş olacağız. 

Arkadaşlar , Matbuat Kanunu hakkında bir arkadaşımız dedi ki, üze

r inde çal ışı lmamıştır, uğraşı lmamıştır . Aksine arkadaşlar, bu memleke t 

te Matbuat Kanununu tesbit için büyük gayret sarfedi lmiş ve neticesi 

bugün elinize gelmiştir. Sabık idare ile gazeteciler arasındaki büyük mü

cadele, sabık İktidar ile Demokrat Parti arasındaki amansız mücade le bu 

yo lda yapı la gelmiştir. Şimdi bunun üzerinde çal ış ı lmamış demeyi ben im 

v icdanımı muazzep etmektedir. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin ) — Ben çal ış ı lmamış demed im, okuya

madık dedim. 

BAHADIR D Ü L G E R (Devamla) — Arkadaşlar ımız ın bir tanesi Matbu

at Kanununun lüzumlu olmadığını ileri sürmüştür. 

Arkadaşlar ; Matbuat Kanunu, biraz evvel Cihad Baban' ın izah e tmiş 

o lduğu gibi, kendi hususi bünyesini ihtiva eden bir takım hükümlere sa

hiptir. Matbuat Kanununu ortadan kaldırmak demek, o hükümler i m u h 

telif kanunlar ın bünyes ine eklemek demektir. Binaenaleyh bu belki de 

memleket te Matbuat Kanunu yok diye psikolojik bir tesir yapabi l ir , a m a 

hakikatta matbuat ın nizamî dairesinde çıkmasını icabett iren bir takım 

hükümler in mevcudiyet ini asla ortadan kaldırmaz. B inaenaleyh maku l 

olan odur ki, madem ki, birtakım hükümler in tatbik edi lmesi için kanun 

bünyes ine konulmas ına zaruret vardır. O halde bunun müstaki l bir Mat

buat Kanunu çerçevesi içinde bulunması tatbikat bak ımından da fayda

lı ve lüzumludur . 

Matbuat Kanununun tümü bize uzun zamandan beri hasret i çeki lmiş 

bir fikir ve neşir hürriyetinin havasını verecektir. B inaenaleyh bunun tü

m ü üzer inde tereddütlü noktalarımız yoktur. Hükümet in gönderdiğ i ta

sarı üzer inde Karma Komisyonda yaptığımız konuşmalarda tam mutaba

kat hal ine varmış o lduğumuzu, malûmat husulü için, huzurunuzda say

gı ile arzetmeyi vazife bil irim. 
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A f Kanununun arkasından Matbuat Kanununun çıkarı lması , 1,5-2 

asırdan beri hapse m ahkûm edilmiş olan matbuat ın serbest b ırakı lması 

gibi manal ı bir jest de olacaktır. Bu jestte muvaffak o lmamız ı ve kanu

nun bir an evvel çıkarı lmasını temenni eder im arkadaşlar [Alkışlar). 

A B D Ü R R A H M A N BOYACIGİLLER (Zonguldak) — Muhte rem arka

daşlar, üzülerek söylemek isterim ki, ben arkadaşlar ımla mutabakat ha

l inde deği l im. Türkiye 'de ayrı bir Matbuat Kanununa lüzum var mıdır, 

yok mudur? 1930 dan evvel yani 1881 tarihli Matbuat Kanunu tedvin 

ed i lmeden evvel Türkiye 'de matbuat hürriyet içinde çal ışmıyor muydu ki, 

bugün bir kayıt altına almak istiyoruz? 

Kanaat imce , memleket imizde en çok şikâyet edi len husus , kanunla

r ımız ın sayısının gün geçtikçe artmasıdır. Kanunlar ımız ın sayısı beş bini 

aşmış altı b ine doğru yürümektedir . Bu artış belki matbuat işiyle uğra

şan arkaşlar için bir zorluk ifade etmez. Fakat vatandaşlar bak ımından 

müta lâa edilirse bunun büyük bir kıymeti ve ehemmiyet i vardır . Prensip 

itibariyle kanuna lüzum yoktur dedim. Niçin lüzum yoktur? Kanunu tet

kik ett im. Eski kanun yani çok ant idemokrat ik hükümler i taşıyan 1881 

sayılı Kanunun mutlaka kalkması lâzımdır. Çünkü Demokrat Parti bu

nu vâdetmişt ir , basın hürriyetini sağl ıyacak durumda değildir, bunda 

müttef ikiz, kaldıral ım. Fakat yer ine kanun koymaya lüzum yoktur . Ka

nun tedvin edil irken retüş edi lmiş, yeni hükümler le bezenmiş , burada 

münakaşa mevzuu olan şey şudur; bu kanunun iki bö lümü vardır, bir in

cisi basının idarî zabıtasına taallûk etmektedir, matbuat ın idarî işlerine 

mütaal l ikt ir . Yeni kanun gazete ç ıkarmak, müdürü mesu lünün salâhiye

ti ve saire gibi birtakım şartları koymaktadır . Pekâlâ, bunu bir n i zamna

me ile karşılıyabiliriz. 

İkinci kıs ım; matbuat ın adlî zabıtasına taallûk ediyor. Daha z iyade 

ben buna muhal i f im. Ceza Kanununa bir fasıl koyabil iriz. Matbuat suç

larının hükümler i burada tesbit edi lmiş olur. Bunda daha kolayl ık var

dır. Kanunu tatbik eden hâkim Ceza Kanununda bu hükümler i bulabi

lir. Bendeniz bir hât ı ramdan bahsedeceğ im. Bart ın 'da Demokra t Part ide 

demokras i mücadeles inde birtakım arkadaşlar muhakeme oluyorlardı . 

Ben arkadaşlar ımı müdafaa ettiğim zaman muadde l Matbuat Kanunu

nu, Bart ın gibi medeni olan büyük bir kasabada bu lamad ım. Mahkeme

lerde bu lamad ım. Kaymakaml ıkta bu lamadım ve dâvayı talik ett irmek 

zorunda kaldım. Bu hâl her tarafta vardır. Fakat Matbuat Kanunu suç

larını Ceza Kanunu çerçevesi içinde mütalâa edersek bütün hâk im arka

daşlar için de kolaylık sağlanmış olur. 
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Ben im ricam, böyle bir kanuna lüzum yoktur. Çünkü, Ceza Kanunu

muzda vatandaşlar ın şeref ve haysiyetlerine taallûk eden suçlar ın ceza

larını veren hükümler vardır. Ona mukabi l bu kanunda mevcut olan bâ

zı suçlar var : İntihar vakalarının (Soldan, şimdi o yok sesleri). Burada var 

e fendim. Hükümet teklifinde var. Birçok cezalar var ki, bunlar ı Ceza Ka

nununa nakletmekle büyük bir şey yapı lmış o lmaz. Matbaalar ın gazete

lerin bir şahıstan diğer bir şahsa devri mevzuubahis edil iyor. Bu da Me

deni Kanun, Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu hükümler i da ires inde 

yapı lacak mukavele ler le temin edilir. Bu bak ımdan da lüzum yoktur . Fa

kat mut laka bir lüzum ve zaruret görülüyorsa bendeniz bunun Ceza Ka

nununda (Matbaa ve matbuat suçları ve Usul Muhakemeler i ) hakk ında 

Türk Ceza Kanununa ve Ceza Usulü Muhakemeler i Kanunumuza ilâve 

edi lecek birer fasılla bu cihetin temin edilmiş o lacağına kani bu lunuyo

rum. 

Arkadaşlar , dediler ki, gazetecil iğin kendine mahsus hususiyet ler i 

vardır , bir n izam alt ına al ınması lâzımdır. Bunu pekâlâ gazeteci l ik cemi

yetleri kurmak la ve Cemiyet ler Kanununun umumi hükümler ine bırak

mak la temin edebiliriz. Nasıl ki, berberler ve saire gibi meslekî teşekkül

ler bu hususlar ı cemiyet nizamnameler iy le pekâlâ hal lediyorlarsa, acaba 

diğer mesleklerde mevcut olan ittihat hali gazeteci arkadaş larda yok mu

dur? Bendeniz gerek burada ve gerekse hariçteki gazeteci arkadaşlar la 

konuştum, hepsi böyle bir Kanuna lüzum yoktur, dediler. Fakat, C ihad 

Baban ve Bahadır Dülger arkadaşlarımız böyle bir kanunun lüzumu ol

duğunu iddia ediyorlar. Belki öyledir. 

Muhte rem arkadaşlar; bir de cevap hakkından bahsediyor lar . Bende

niz bu fikirde deği l im. Bir vatandaş bir gazetede şahsiyle alâkalı bir yaz ı 

görür ve bundan müteessir o lursa ve bir yazı görürse hukuk hâk imine 

gider. Ayn ı zamanda aynı gazete hakkında dâva açmakla beraber lehine 

ç ıkacak hükmün neşrini talep edebilir. Zaten buna kanunlar ımız man i 

değildir. Hulâsa arkadaşlar, bendeniz bu kanunun a leyhindey im ve beni 

tatmin etmek için İngiltere'de, Amer ika 'da bir Matbuat Kanunu o lmadı

ğını, İtalya'da Fransa 'da olması bizde de olmasını ist i lzam eder mi? 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — İsviçre'de yoktur. 

A B D Ü R R A H M A N BOYACIGİLLER (Devamla) — Federal Ceza Kanu

nunda. Binaenaleyh, arkadaşlar; İtalya'da 1948 de tedvin etmiş, Fransa 

ise zaten her şeye Kanun yapar ve çıkarır bizim gibi. 

B inaenaleyh böyle bir kanuna lüzum yoktur. İst irham ed iyorum, esa

sen müstace len tetkik edilmektedir, tetkika muhtaç olan cihetleri vardır . 
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Birçok gazeteci arkadaşlar ım gazeteci dâvalar ında jür i usu lünün ihdası

nı istemektedir ler. Burada jür i müessesesi müta laa edi lmiş değildir. Gö

rüyorsunuz, memleket için müstacel bir mahiyet arzetmekle beraber, bu 

kanunun tadi lden sonra yeni bir hüviyetle gelmesi , yahut da 885 sayılı 

Kanunun i lgasına ait tasarının beklenmesi yer inde olur kanaat indey im. 

B A Ş K A N — Arkadaşlar, bu kanunun müstace len ve terc ihan görü

şülmesine heyeti muhteremeniz karar vermiştir. Bu it ibarla arkadaşla

r ımdan rica ediyorum, bu karar aleyhinde konuşup beyhude yoru lup va

kit kaybett irmesinler. 

Ş imdi üç tane kifayeti müzakere takriri vardır. Bunlar ı okutup reyi

nize arzetmeye mecburum. Kifayeti müzakere kabul edi lmezse arkadaş

lar ım söz hakkı mahfuzdur. 

KEMAL T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Ben muhal i f im. Muhal i f o larak ko

nuşacağ ım. Benim söz hakkımı nasıl kesersiniz? 

B A Ş K A N — Peki size kifayeti müzakere takririnin a leyhinde konuş

mak üzere söz ver iyorum. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Ben, bağımsız bir mil letvekil i sıfatiy-

le konuşmak ist iyorum. Demokrat Partiden birçok arkadaşlar konuştu

lar. Ben konuşmad ım. (Konuşsun sesleri) 

B A Ş K A N — Müsaade ederseniz, arkadaşımız ın konuşup konuşma
masın ı reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) — Usul hakkında. 

Arkadaşlar , İçtüzüğe göre bir kanun tasarısı hakkında lehte, a leyhte 
ve hakk ında olmak üzere ikişer altı arkadaş konuşmadan yeterl ik takri
ri reye konulamaz . Altı arkadaş konuştuktan sonradır ki, makamı riya
set takriri reye koyabilir. Reye konması için altı arkadaşın konuşmas ın ı 
bek lemek zaruridir. (Konuşsun sesleri). 

B A Ş K A N — Arkadaşlar, bir kanun tasarısı üzer inde konuşacak mil

letvekil leri sayısının asgari olarak altı kişi o lacağına dair bendeniz İçtü

zükte birşey göremiyorum. 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) — Efendim, arkadaşımız ın hakkı vardır. 

Vaziyet şudur : Kanun tasarıları hakkında konuşma yapı l ı rken bir yeter

lik takriri verildiği zaman iki lehte, iki aleyhte iki de hakk ında konuşma

dan bu yeterl ik takriri reye arzedilmez. 

Başkanımız ın işaret ettiği gibi iki arkadaş lehte konuşmuştur , bir ar

kadaş da aleyhte konuşmuştur , hakkında da iki arkadaş konuştuğuna 

göre, ş imdi aleyhte konuşacak bir arkadaşa daha söz verilir. 
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KEMAL T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Ben de aleyhte söz is t iyorum. 

B A Ş K A N — Buyurun. 

KEMAL T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Efendim, bendeniz matbuat ın haki

ki olarak hür olabilmesi için bir Matbuat Kanununa lüzum o lmadığ ına 

kani im. Türkiye 'de matbuat bugün hürdür. 1881 sayılı Kanunun da ilga 

edi lmesi lazımgelir. Ben o kanaatteyim. Anayasamız ın 77 nci maddes iy le 

Türkiye 'de matbuat hürriyeti en mükemmel şekilde teminat alt ına a lmış

tır. 

77 nci madde şudur : 

"Basın, kanun çerçevesinde serbesttir. Ve yay ımından önce denet le

nemez , yok lanamaz . " Burada kanun çerçevesinde demekten maksat , bir 

Basın Kanununun lüzumuna işaret etmek değildir. Türk mevzuat ı çer

çevesi dâhi l inde basın serbesttir. Bu hürriyet, en mükemme l şeki lde za

ten Anayasa tarafından temin edilmiş bulunmaktadır . Art ık bunun dı

ş ında hususi bir kanunla, önümüze sürülen kanunda gö rdüğümüz gibi, 

bas ın serbesttir, demek Anayasadaki hükmü daha zayıf bir şeki lde tek

rar e tmek olur buna lüzum da yoktur. Hukuk tekniğine uymaz, haşivdir. 

Abdür rahman arkadaşımızın dediği gibi Matbuat kanunlar ı iki türlü 

h ü k m ü ihtiva etmektedir. Birisi meslekî hususlar ki matbuat disipl inine 

taallûk eder. Gazete nasıl çıkar, beyanname kime ve nasıl verilir, bunlar 

bir kanun mevzuu değildir, tüzükle temin edilecek hususlardır . Bunun 

dış ında basın vasıtasiyle işlenen suçlar vardır. Bunlar ın içinde hakiki de

mokras i diyebi leceğimiz memleket lerde Ceza Kanunlar ında h ü k ü m kon

muştur . Birçok memleket lerde basın hürriyeti tam olarak vardır . Fakat 

y ine birçoklar ında Basın Kanunu yoktur. Onlar bunu nasıl temin ediyor

larsa biz de pekâlâ kendi kanunlarımız la temin edebiliriz. Ve bana hiç 

k imse, önümüze getir i lmiş olan kanunun, Türk Ceza Kanununa , Ceza 

Muhakemeler i Usulü Kanununa geçiri lemiyecek bir maddes in i göstere

mez . Müsaade ederseniz, yani bana vakit bırakırsanız Türk Ceza Kanu

niyle Ceza Muhakemeler i Usulü Kanununun hangi madde ler ine gireceği

ni gösterey im. Türk Ceza Kanununda bugün dahi matbuata dair hüküm

ler vardır . 

Mese lâ Matbaacı l ık Kanunu diye bir kanun getiriyorlar. İşte size Türk 

Ceza Kanununun üçüncü kitabının birinci babının dördüncü faslı, mat

baacı l ık sanatının icrasına ve matbu evrak neşir ve tevzi ine ve i lânat ta

l ikine müteal l ik kabahatlar, işte bu fasla matbaalarda matbuat suçları 

da girebilir. Türk Ceza Kanununa göre işlenen umumi suçlar vardır, eğer 

bunlar matbuat vasıtasiyle işlenirse esbabı müşeddede teşkil eder ve ce-
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zaları ona göre verilir. Ayr ıca bir Matbuat Kanununa lüzum yoktur . Bir 

misal verey im, hakaretten bahseden 480 inci madde "eğer bu cürüm 

u m u m a neşir veya teşhir o lunmuş yazı veya resim veya sair neşir vasıta

ları ile irt ikâp o lunmuşsa failin göreceği ceza" şu kadar artırılır, denmek

tedir. Esasen Türk Ceza Kanunu her hangi bir suç ve kabahat in basın 

vasıtasiyle veya her hangi diğer bir neşir vasıtasiyle işlendiği takdirde ve

ri lecek cezaları da düşünmüştür . Bunların dış ında önümüze getiri len 

Matbuat Kanununda ne kalıyor, yalnız disipline ait hükümler . . . Arzett i-

ğ im gibi bunlar da tüzüğe konur. Bir de cevap hakkı vardır, ve bâzı hü

kümler mevcuttur, bunlar da pekâlâ tüzüğe girer. Cevaplar ın ne şeki lde 

veri leceği, neleri ihtiva edeceği, eğer veri len cevaplar tüzük hükümler ine 

uygun ise şu kadar gün içerisinde neşredi lmediği takdirde mesul müdü

rün şu kadar cezaya çarptır ı lacağına dair Ceza Kanununa bir h ü k ü m ko

nur. Arze tmek istediğim şudur ki, Ceza Kanununa hükümler konarak 

ayrı bir Basın Kanunu tamamen ortadan kaldırılabilir. Esasen Türk Mat

buat ı b izden Matbuat Kanununu istemiyor. [Hadi canım sesleri). C ihad Ba

ban ve Bahadır Dülger akadaşlarımız matbuat la aynı fikirde değil lerdir. 

İstanbul 'dan gelen salahiyetli iki matbuat müntes ib i arkadaş, -yukarda 

oturuyorlar- Karma Komisyonun huzurunda; e fendim biz ayrı bir kanu

na ihtiyacımız olmadığını söyledik. Fakat Hükümet bunu kabul etmedi . 

Etmeyince , eğer bir kanun olacaksa, hiç o lmazsa bunun iyi bir şekilde ol

mas ına çalışmalıyız onun için buraya geldik dediler. [Eski Hükümet demiş

tir sesleri). O n u n için bugün matbuat müntesipler i ayrı bir kanuna ihti

yaç görmemektedir . Bir Matbuat Kanunu o lmazsa Türkiye 'de matbuat 

suiist imalleri cezasız mı kalacak? Hayır. Anayasa bir defa matbuat hür

riyetini u m u m i olarak temin etmiştir. Ondan sonra bunun sui ist imal ine 

karşı, her hangi bir vatandaşın suç işlemesi hal inde ne yapı l ıyorsa, o ya

pılır. Türkiye 'de kanunları birleştirelim. Bir Türk Ceza Kanunu vardır. 

Türkiye 'de iş lenmiş bütün suçların bu kanunun içine g irmesi icabeder. 

Bu itibarla bugün huzurunuza getiri lmiş bu lunan kanun tasarısının 

reddi için bir önerge vermiş bulunuyorum, kabulünü rica eder im. 

Bu reddedildiği zaman ne olacak? Şimdiye kadar beğenmediğ imiz i 

söylediğimiz 1881 sayılı Kanunla onun tadilleri ile karşı karş ıya kalaca

ğız, ki bunun da kalkması icabeder. Yüksek Mecl is bu 1881 sayılı Kanun 

or tadan kaldırı l ırken, matbuat hürriyetinin suiist imaline ait hükümler i 

de Türk mevzuat ında gerekli yerlerine en kısa bir zamanda yerleşt irebi

lir. 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri ) — Usul hakkında. 
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Arkadaşlar , Hükümet tarafından sevkedilen ve yüksek heyet iniz tara
f ından müstace len ve tercihan müzakeres i kararı ittihaz Duyurulan Ba
sın Kanununun heyeti umumiyes i müzakere edi l irken aleyhte söz a lan 
arkadaşlar ımız ın konuşmalar ını dinledik. Görüyoruz ki, müda faa ettikle
ri tez, t amamen tasarıdan ayrı bir tezdir. Türkiye 'de ayrı bir Basın Kanu
nuna lüzum yoktur iddiası başka bir meseledir. Hükümet taraf ından 
sevkedi l ip Yüksek Mecl isimizin müstacel iyet le müzakeres ine karar verdi
ği bir kanun üzerinde konuşup onu intaç etmek de ayrı bir meseledir . 

Bu it ibarla yeterl ik önergesi veri lmiş o lduğuna, kanun hakk ında ar
kadaşlar ımız fikirlerini belirttiğine ve aleyhinde konuşan arkadaşlar da 
dinleni ldiğ inde göre, kifayeti müzakere takririnin Makamı Riyasetçe reyi 
âl inize konulmasın ı teklif ederim. 

B A Ş K A N — Muhterem arkadaşlar; kifayeti müzakere meseles i yeni 
den bahse mevzu oldu. Kanunun lehinde ve a leyhinde konuşu lduğuna 
göre bir de üzerinde konuşma kaldı. Şimdi Necip Bilge arkadaş ımız söz 
istemişti , arkadaşımız ne hakkında konuşacaklardı? 

NECİP BİLGE (Niğde) — Aleyhinde. 

B A Ş K A N — Aleyhinde konuşuldu. 

Kemal Özçoban, siz ne hakkında konuşacaksınız? 

K E M A L Ö Z Ç O B A N (Afyon Karahisar) — Umumi olarak, üzer inde ko
nuşacakt ım, vaz geçt im. [Bravo sesleri). 

F Ü R U Z A N TEKİL( İstanbul ) — Muhterem arkadaşlar, kısa konuşaca
ğ ım. 

Kanunda mesul iyet müessesesi zannedersem yanl ış bir real i teye sev-
kedi lmiş ve realite tam olarak kurulmamışt ır . Mesul iyet babında, bir ta
raftan haksızl ık vardır. O itibarla maddesi geldiği vakit üzer inde hassa
siyetle durulmasın ı temenni ve rica ediyorum. Efendim. 

B A Ş K A N — Kifayeti müzakere takriri o lduğu için üzer inde konuşa
caklara bir söz hakkı kalıyor. Suat Başol Buyurun. 

S U A T BAŞOL (Zonguldak) — Vazgeç iyorum efendim. {Soldan alkışlar). 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Bendeniz kısaca bir hususa t emas et
mek ist iyorum. Karma Komisyonda da bi lhassa reyler veri l irken muha le 
fet ime işaret etmişt im. Kanunun Hükümet teklifine 32 , 34 üncü madde 
ler inde intiharın ve yakın akrabalar arasındaki münasebet ler in yay ın lan
mas ına taal lûk eden iki hüküm vardı. Karma Komisyonda bu iki m a d d e 
kaldırı lmıştır. Bendeniz yalnız şu hususu tasrih e tmek ist iyorum ki, in
tihar ve yakın akrabalar arasındaki münasebet ler içt imai bir dert ve sâ
ri bir illet hal indedir. 
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Matbuat Kanununun hürriyeti bak ımından bir tahdidi as la kabul 
eden bir arkadaşınız deği l im ve hayat ımda böyle tam bir hürr iyet in veril
mesini temin eden bir Matbuat Kanununun meydana ge lmiş o lmas ından 
iftihar duyar ım ve bundan duyduğum hazzı da bi lhassa tebarüz ett irmek 
isterim. 

Yalnız kıymetl i arkadaşlar, cemiyet imizin ve içten bağlı o lduğum Türk 
Mil letinin, Büyük Millet Meclisinin ve onu teşkil eden siz arkadaş lar ımın 
aileleri ve çocuklarının selâmeti namına bi lhassa rica ed iyorum. İnt ihara 
ve bu yakın münasebet lere ait durumlar ın sâri o lması bak ımından buna 
ait yay ın larda Hükümet in teklif etmiş olduğu tahdidi kabul buyurmak 
suretiyle cemiyete hizmet etmiş oluruz. {Bravo sesleri, alkışlar). 

Teşekkür ederim. 

B A Ş K A N — Daha iki arkadaş söz istemektedir. M a h m u t Güçbi lmez 
ve Osman Şevki Çiçekdağ. 

M A H M U T GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Vazgeçt im efendim. 

B A Ş K A N — Şu halde maddelere geçi lmesini arzu buyuranlar işaret 

etsinler... Kabul etmiyenler.. . Maddelere geçi lmesi ekseriyet le kabul edil

miştir. (3) 

Basın Kanunu (4,5) 
No. Kabul tarihi 

5680 15.VII .1950 

Birinci Bölüm 

Umumi Hükümler 

BİRİNCİ M A D D E — Basın serbesttir. 

Bası lmış eserlerle bunların neşri bu kanunda yazılı hükümlere tâbidir. 
İKİNCİ M A D D E — Bu kanun hükümler ine göre bası lmış eser lerden 

maksat neşredi lmek üzere tabı aletleriyle bası lan veya sair her türlü va
sıtalarla çoğalt ı lan yazılar ve resimler gibi eserlerdir. 

Ü Ç Ü N C Ü M A D D E — Gazetelere, haber ajansları neşr iyat ına ve belli 
aral ıklarla yayınlanan diğer bütün bası lmış eserlere bu kanunda "mev
kute " denir. 

(3) Maddelerin görüşülmesi için Tutanak Dergisi, C.l, Sa.733-771 sayfalara bakı
nız. 

(4) Resmi Gazete : 24.7.1950-7564 

Kavanin Mecmuası: C.33, S. 77-83 

(5) Bu Kanun; 6026, 6051, 6337, 6550, 6733, Geçici 9, 2231, 2950 ve 3445 sayı
lı kanunlarla değiştirildi. 
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Bası lmış eserlerin herkesin görebileceği veya girebileceği yer lerde gös
teri lmesi veya ası lması veya dağıt ı lması veya dinlet i lmesi veya sat ı lması 
veya satışa arzı "neşir" sayılır. 

Fiilin ayrıca suç teşkil etmesi hali müstesna o lmak üzere, bas ın suçu 
neşir ile vücut bulur. 

Fiilin ayrıca suç teşkil etmesi hali müstesna o lmak üzere, bas ın suçu 
neşir ile vücut bulur. 

D Ö R D Ü N C Ü M A D D E — Her bası lmış eserde o eserin neşir yer i ve yı
lı ve tabiin, varsa naşirin adları ve iş yerleri gösterilir. İlân, tarife, s irkü
ler ve emsal i hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Mevkute lerde ayrıca basıldığı tarih ile sahibinin ve yazı işlerini fiilen 
idare eden mesul müdürün ve bunlar mütaaddit ise idare ettikleri k ıs ım 
ile birl ikte her birinin adları gösterilir. 

İkinci Bölüm 

Mevkute Yayımı 

BEŞİNCİ M A D D E — Her mevkutenin yazı işlerini fiilen idare eden 
mesul müdürü bulunur. 

Neşriyat ın muhtel i f kısımlarını idare için ayrı mesul müdür ler bu lun
durulabi l ir . 

Mesul müdür aşağıdaki şartları haiz olmalıdır : 

1. Türk vatandaşı ve Türkçe okur yazar olmak; 

2. 21 yaşını bit irmiş bulunmak; 

3. Türkiye 'de ikametgâh sahibi o lmak ve oturmak; 

4. Devlet memuru , asker veya ordu mensubu o lmamak; 

5. Mahcur veya âmme hizmetler inden memnu o lmamak; 

6. Ağır hapis, beş seneden fazla hapis cezalar ından biri ile hükümlü 
o lmamak; 

7. Neşir tehdidi ile para ve menfaat temini, hırsızlık, sahteci l ik, do
landırıcı l ık, emniyet i suiistimal ve hileli iflâs suçlar ından biri ile h ü k ü m 
lü o lmamak; 

8. Muvakkaten âmme hizmetler inden memnuiyet , u m u m i emniye t 
nezaret i alt ında bu lunduru lma veya sürgün cezasına mahkûmiye t hal le
r inde bu ceza ve tedbirler infaz edi lmiş olmak. 

ALTINCI M A D D E — Mesul müdür lük ile teşriî mecl is âzalığı aynı şa
hıs üzer inde bir leşemez. 

YEDİNCİ M A D D E — Mevkute sahibi mesul müdürden gayrı o lduğu 
takdirde mesul müdür için gereken şartları haiz bu lunmas ı lâzımdır. Sa-
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hip küçük veya hükmî şahıs olduğu takdirde yerler ine ka im olacak ka

nuni temsilci lerinin de aynı şartlara sahip bu lunmas ı gerekir. 

Türkiye 'de yabancı lar ın mevkute ç ıkarması mahal l î en büyük mülki 

ye âmir inin müsaades ine ve mevkutenin yazı işlerini fiilen idare edecek 

mesul müdürün Türk vatandaşı o lmasına ve mevkute hangi di lde çıkı

yorsa o dili b i lmesine bağlıdır. 

SEKİZ İNCİ M A D D E — Mevkute çıkarı lması izne bağlı değildir. Ancak 

mevkuten in : 

1. Adını , neşir mevzuunu, ne vakitlerde çıkarılacağını ve idare yerini; 

2. Sahibinin ve ayrı mesul müdür veya müdürler i veya kanuni tem

silci varsa ad ve soyadlarını, tâbiiyet ve ikametgâhlar ını gösterir bir be

y a n n a m e ver i lmesi mecburidir . Bu beyannameye sahip tüzel kişi ise şir

ket mukave les in in veya cemiyet tüzüğünün tasdikli bir örneği eklenir. 

Beyanname , mevkute sahibinin ve ayrı mesul müdür veya müdür ler i 

varsa onların da imzasını ihtiva eder. 

D O K U Z U N C U M A D D E — Beyanname ve ekleri mevkute nerede çıka

r ı lacaksa o yer in en büyük mülkiye âmir ine verilir. 

8 nci maddede yazılı hususlar ı tamamen veya k ısmen ihtiva e tmiyen 

ve kanuni vası f ve şartları haiz o lmıyan kimseler i sahip veya mesu l mü

dür olarak gösteren beyannameler ver i lmemiş sayılır. 

Beyannamey i alan âmir mukabi l inde bir makbuz verir. 

O N U N C U M A D D E — Beyanname muhtev iyat ında vukua gelecek de

ğişiklikler beş gün içinde 9 uncu maddede yazıl ı mercie aynı usul le bil

dirilir. 

Mesul müdür değiştiği takdirde yeni mesul müdürün imzasını taşı
yan bir ves ikanın beş gün içinde aynı mercie ver i lmesi lâz ımdır. 

Bu müdde t zarfında bu kanuna göre mesul müdür lere terettüp eden 

mesul iyet yazı işlerini fiilen idare edene aittir. 

O N BİRİNCİ M A D D E — Mevkute sahibinin hakkını başkas ına devri 

yahut ö lümü hal inde yeni sahip bir ay içinde yeniden beyanname verme

ye mecburdur . 

O N İKİNCİ M A D D E — Tabı, mevkutenin her nüshas ından ikişer ta

nesini neşri takip eden ça l ışma gününde, çıktığı yer in Cumhur i ye t Sav

cısı ile en büyük mülkiye âmir ine tevdie mecburdur . 

O N Ü Ç Ü N C Ü M A D D E — Mevkutelerde çalıştırı lan muhbi r ve muha

birlerin 18 yaşını bit irmiş olmaları şarttır. 
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Üçüncü Bölüm 

Mevkute sahibinin hakları 

O N D Ö R D Ü N C Ü M A D D E — Beyannamenin verildiği tar ihten bir se

ne iç inde mevkute neşro lunmaz veyahut neşro lunmaya baş lad ıktan son

ra neşr ine beş yıl müddet le ara verilirse beyanname hükümsüz kalır ve 

sağladığı haklar düşer. 

O N BEŞİNCİ M A D D E — Bir mevkutenin hususi fedakarl ık ihtiyariy

le e lde edip yayınladığı haber yazı ve resimler mevkute sahib inden m ü 

saade a l ınmadıkça neşir lerinden 24 saat geçmeden başka mevkute ler ta

raf ından yay ın lanamaz. Hususi fedakârlık ihtiyariyle elde edi len yazı ve 

resimler için mevkute sahibinden izin a lmak mecburidir . 

Dördüncü Bölüm 

Basında Mesuliyet 

O N ALTINCI M A D D E — Basın yoluyla işlenen suçlardan dolayı ceza 

mesul iyet i : 

1. Mevkuteler le işlenen suçlarda, suçu vücuda getiren yazıy ı yazan 

veya resmi yapan kimse ile beraber bu mevkutenin mesul müdürüne te

ret tüp eder; 

2. Mevkute lerde müstear adla veya imzasız yahut remizl i imza ile 
neşredi len yazı veya resim sahiplerinin adlarını mesul müdür b i ld i rmeye 
mecbur değildir. Ancak, suç teşkil eden yazı veya res im Türk Ceza Kanu
nunun ikinci kitabının birinci babının birinci fasl ında yazıl ı cürümlere 
taal lûk ediyorsa mesul müdür , bunlar ın sahiplerinin sarih hüviyet ler ini 
istek tar ihinden it ibaren 24 saat içinde Cumhur iye t Savcıs ına b i ld i rme
ye mecburdur ; 

3. Mesul müdür suç teşkil eden haber, ves ika veya yazıy ı bu mahi 
yet ini b i lmeden neşretmiş ise bunların mesuliyet i yalnız haber, beyan, 
vesikayı verene veya yazıyı yazana aittir. 

Mesul müdür mevkutenin sahibi tarafından rızası hilâfına neşredi len 

yazı ve res imlerden mesul değildir. Bu takdirde ceza mesul iyet i yaz ı ve 

resimler i neşre türene aittir; 

4. Mevkute tarifine girmiyen bası lmış eserlerle iş lenen suçlarda ceza 

mesul iyet i suç teşkil eden eserin müellif, muharrir , müterc im veya ter

s im edenine, fail belli o lmadığı veya bu kimse aleyhinde Türk m a h k e m e 

ler inde dâva açı lamadığı veya kendisinin malûmat ı veya muvafakat i dı

ş ında neşro lunduğu hallerde naşire ve naşir de bell i o lmazsa tabie, bu da 

bi l inmediği takdirde bilerek satana, dağıtana aittir. 
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ON YEDİNCİ M A D D E — Basın yoluyla iş lenen suçlardan doğacak 

maddi ve mânev i zararları cezaen mesul olanlarla birl ikte mevkute lerde 

sahibi ve mevkute olmryanlarda naşiri mütesels i len tazmin ile mükellef

tirler. 

O N SEKİZİNCİ M A D D E — Basın suçlar ından m a h k û m olanlar hak

kında veri len kesin hüküm tamamen veya hulasaten aynı mevkutede ve 

eğer o mevkute ç ıkmıyorsa masrafı hükümlüye ait o lmak üzere başka bir 

mevkutede neşr ine hükmolunabi l ir . 

Takibi şikâyete bağlı hususlarda yukarıki h ü k m ü n uygu lanmas ı şi

kâyetçinin isteğine bağlıdır. 

Beşinci Bö lüm 

Cevap ve düzeltme hakkı 

O N D O K U Z U N C U M A D D E — Bir şahsın haysiyet ve şerefine doku

nan veya menfaatini bozan yahut kendisi ile ilgili hakikata aykırı hare

ketler, düşünceler ve sözlerle açık veya kapalı şekilde bir mevkutede ya

pı lan yay ından dolayı o şahsın imzasiyle gönderi lecek cevap ve düze l tme

yi mevkuten in mesul müdürü metnine hiçbir mülâhaza ve işaret kat

maksız ın aynen ve tamamen neşre mecburdur. 

Cevap ve düzel tmenin günlük gazetelerde al ındığını takip eden üç 

gün ve diğer mevkute lerde bu müddet gözet i lmek şartiyle en geç ikinci çı

kacak sayıda aynı sahife ve sütunda aynı punto harflerle yay ın lanmas ı 

mecburidir . 

Cevap ve düzel tme, taallûk ettiği yazının cevap verenle ilgili miktar ın

dan uzun o lamaz. 

Ancak y irmi satırdan az olan yazıların cevabı y irmi satır olabilir. 

Gönder i len cevap ve düze l tmede suç teşkil eden ifadeler veya cevap ve 

düze l tmeyi gerektiren yayın ile ilgisi bu lunmıyan hususlar mevcut ise ve

ya neşr inden itibaren üç ay geçmiş ise derc inden çekinilebil ir. Bu takdir

de çek inmenin sebepleri derhal yazı ile o yer sulh ceza yargıç l ığ ına bildi

rilir. Yarg ıç en geç yirmi dört saatte neşir ile alâkası bu lunup bu lunma

dığına ve müddet in geçip geçmediğ ine karar verir veya münas ip göreceği 

değişikl iği yapar . Yargıç kararının yerine getir i lmesi mecburidir . 

Devlet daireleri, âmme müesseseler i ve tüzel kişiler taraf ından gönde

ri lecek cevap ve düzeltmeler hakkında da yukarıki fıkralar hükümler i uy

gulanır . 

Cevap ve düzeltme hakkını kul lanmadan ölen bir k imsenin bu hak

kını vârisleri kullanabil ir. 
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Altıncı Bölüm 

Ceza Hükümleri 

Y İRMİNCİ M A D D E — Dördüncü maddenin birinci ve ikinci fıkrala
r ında yazıl ı hususları göstermiyen tabı 25 l iradan 100 l iraya kadar hafif 
para cezasiyle cezalandırıl ır. 

Bu hususlar ı hakikata aykırı olarak gösterenler 15 günden 3 aya ka
dar hapse veya 100 l iradan 500 liraya kadar ağır para cezas ına m a h k û m 
edilirler. 

Y İRMİ BİRİNCİ M A D D E — 9 uncu ve 11 nci maddeler hükümler ine 
aykırı hareket edenler 15 günden 3 aya kadar hapse veya 200 l i radan 
1000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Y İRMİ İKİNCİ M A D D E — Hakikate aykırı beyanname veren k imse üç 
aydan altı aya kadar hapse ve 500 liradan 5 000 l iraya kadar ağır para 
cezas ına ma hkû m edilir. 

Y İRMİ Ü Ç Ü N C Ü M A D D E — Onuncu maddede yazıl ı değişikl ikleri za
man ında bi ldirmiyenler hakkında 100 l iradan 500 l iraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur . 

Y İRMİ D Ö R D Ü N C Ü M A D D E — On ikinci madde hükmünü yer ine ge-
t irmiyenler, hakkında yayınlanan her nüsha için 10 l iradan 25 l iraya ka
dar hafif para cezası hükmolunur . 

Y İRMİ BEŞİNCİ M A D D E — On üçüncü maddede yazıl ı şartı haiz ol
mıyan kimseler i çalıştıranlar 200 l iradan 500 l iraya kadar ağır para ce
zasiyle cezalandırı l ırlar. 

Y İRMİ ALTINCI M A D D E — 15 inci madde hükmüne riayet e tmiyen-
ler 200 l iradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırı l ır lar. 

Y İRMİ YEDİNCİ M A D D E — 16 ncı maddenin ikinci bend inde yazı l ı 
mecbur iyete aykırı hareket edenler üç aydan bir seneye kadar hapis ve 
500 l iradan 2 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırı l ır lar. 

Y İRMİ SEKİZİNCİ M A D D E — 18 inci maddede yazıl ı m a h k e m e hük
m ü n ü tebliğ edildiği tarihten baş lamak üzere, günlük gazete lerde üç gün 
içinde, diğer mevkute lerde bu müddet gözet i lmek şartiyle ç ıkacak en geç 
ikinci nüshas ında yer ine getirmiyenler hakkında, neşr in geciktiği her 
nüsha için 100 l iradan 200 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur . 

Y İRMİ D O K U Z U N C U M A D D E — 19 uncu maddede yazıl ı mecbur iye 
te riayet etmiyenler hakkında 200 l iradan 1 000 l iraya kadar ağır para 
cezası hükmolunarak neşr inden imtina edilen cevap ve düze l tmenin de 
aynı mevkutede 19 uncu maddede gösterilen şekil ve şartlar daires inde 
yay ın lanmas ına karar verilir. Kararın cevap ve düze l tmenin yay ın lanma
sına taallûk eden kısmı derhal yerine getiri lmek üzere mevkute idaresine 
tebliğ o lunur. 
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Bu h ü k m ü n yerine get ir i lmemesi hal inde neşrin geciktiği her nüsha 
için 150 lira ağır para cezası hükmolunur . 

O T U Z U N C U M A D D E — Ceza dâvasına ait talep ve iddianemeler le ka
rarların ve diğer her türlü ves ika ve evrakın aleni duruşmada okunma
s ından hazırl ık ve ilk soruşturmalarda takipsizlik veya muhakemen in 
men' i kararı ver i lmesinden önce neşri yasaktır . 

Tahkikat ın gidişi veya mahkemen in karar ve muamele ler i üzer inde 
tesir yapabi lecek her türlü yay ında bulunulması , Cumhur iye t Savcıs ının 
talebi üzer ine hazırlık soruşturmasında sulh ceza yargıc ının ve ilk soruş
turmada sorgu yargıcının ve yarg ı lama sırasında mahkemen in vereceği 
karar la yasak edilebilir. 

Ceza dâvasının başlamasiy le hüküm kesinleşinceye kadar yarg ıç ve 
mahkemen in hüküm ve karariyle muamele ler i hakk ında müta lâa serdi 
yasakt ır . 

Bu madde hükümler ine aykırı hareket edenler bir aydan altı aya ka
dar hapis ve 500 l iradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalan-
dırı larlar. 

OTUZ BİRİNCİ M A D D E — Yabancı memleket lerde ç ıkan bası lmış 
eserlerin Türkiye 'ye sokulması veya dağıt ı lması Bakanlar Kurulu kara
riyle menolunabi l i r . 

Bu gibi bası lmış eserlerin Bakanlar Kuru lundan acele karar a l ınmak 
üzere, İçişleri Bakanl ığ ınca karardan evvel dağıt ı lmaları meno lunabi lece-
ği gibi, dağıt ı lmış olanlar da toplattırılabilir. 

Menedi lmiş o lmasına rağmen bunları Türkiye 'ye bilerek sokanlar , da
ğıtanlar veya bu gibi eserleri k ısmen veya tamamen iktibas ederek yayan
lar üç aydan bir yıla kadar hapis ve 500 l iradan 5 000 l iraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırıl ırlar. 

O T U Z İKİNCİ M A D D E — İntihar vakaları hakkında haber çerçevesi
ni aşan ve okuyanlar ı tesir alt ında bırakacak mahiyette o lan tafsilât ve 
vakaya mütaal l ik resimlerin neşri yasaktır. 

Bu madde hükmüne muhal i f hareket edenler 100 l i radan 1 000 lira
ya kadar ağır para cezasiyle cezalandırıl ırlar. 

OTUZ Ü Ç Ü N C Ü M A D D E — Kanunen evlenmeler i mened i lmiş k imse
ler aras ındaki cinsi münasebet lere mütaall ik haber ve yazı lar ın neşri ya
saktır. 

Hilâf ına hareket edenler hakkında 100 l iradan 1 000 l iraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur . 

OTUZ D Ö R D Ü N C Ü M A D D E — Siyasi, iktisadi, ticari mevkute ler in 
sermayeler i ve devamlı veya geçici bütün gelir kaynaklar iy le bas ı lan nüs-
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halar ının adedi ve bir nüshas ına 50 den fazla abone yaz ı lmış olanların 
isim, adres ve tabiiyetleri ve umumi abone yekûnu ve bası ldıkları mat
baa ile olan hukuki münasebet ler i noterl ikçe tasdik edi lmiş bir deftere 
kaydedil ir . 

Bu defter tutulmadığı veya deftere noksan veya yanl ış ma lûmat geçi
rildiği veyahut savcıl ıkça talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi gereken 
hususlar gizlendiği takdirde mevkutenin sahibi veya onun mümess i l i üç 
aydan bir yı la kadar hapis ve 500 liradan 5 000 l iraya kadar ağır para 
cezasına ma hkûm edilir. 

İlmî, edebî, fennî ve bediî mahiyette olan mevkute lerden yayınlar ı iti
bariy le siyasi, iktisadi ve ticari mahiyette neşriyata girişenler bir ve ikin
ci fıkralar hükümler ine tabidirler. 

Yedinci Bö lüm 
Basın suçlarında dâva süresi 

OTUZ BEŞİNCİ M A D D E — Bu kanunda yazılı olan veya bas ın yol iy-
le iş lenmiş bu lunan suçlardan dolayı günlük mevkute ler hakk ında üç ay 
ve diğer bası lmış eserler hakkında altı ay içinde açı lmıyan dâvalar din
lenmez. Bu süre suçun işlendiği tarihten başlar. 

K a m u dâvasının açı lması izin veya karar a l ınmasına bağlı o lan suç
larda, izin veya kararın al ınması için müracaat tarihi ile izin veya kara
rın veri ldiği tarih arasında geçen müddet , dâva süresi hesab ına kat ı lmaz. 
Bu müdde t üç ayı geçemez. 

Basın yol iyle işlenen ve takibi şikâyete bağlı olan suçlarda ilk f ıkrada 
yazıl ı süre, suçun kanun ile belli zaman aşımı haddini g e çmemek şartiy-
le, iş lendiğinin öğrenildiği tarihten başlar. 

Sekizinci Bölüm 
Basın dâvalarında uygulanacak usul hükümleri 

OTUZ ALTINCI M A D D E — Bu kanunda yazılı olan veya bas ın yol iy le 
iş lenmiş bu lunan suçlardan ağır cezayı gerektirenleri , bu nevi dâva lara 
bakmak la görevli mahkemelerde ve diğerleri asliye ceza mahkeme le r inde 
görülür. 

Üç ve daha fazla yargıç bu lunan yerlerde asliye ceza mahkemele r in in 
görev ine giren dâvalar en yüksek dereceli üç yargıc ın iştirakiyle kurula
cak toplu mahkemede görülür. Derecede eşitlik hal inde k ıdeme bakıl ır. 

Bu suretle kurulacak toplu mahkemede yargıçlar ın en yüksek dere
celisi ve derecede eşitlik hal inde kıdemlisi başkanl ık eder. 

O T U Z YEDİNCİ M A D D E — Cumhuriyet savcılarının, gerekli görürler
se yapacaklar ı hazırlık soruşturmasını kanunî ve zaruri sebepler d ış ında 
en çok bir hafta içinde bitirmeleri lâzımdır. İlk soruşturmaya tâbi suçlar -
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da bu soruşturma diğer işlerden önce ve en kısa zamanda yapıl ır ve so
na erdirilir. 

OTUZ SEKİZİNCİ M A D D E — Bir suçta müşterek o lanlardan biri 
a leyhinde kamu dâvasının açı lması veya mütekabi l bir dâvanın görü lme
si önce izne veya karar a l ınmasına bağlı ise bunlar hakkındaki dâva ve 
soruşturmalar diğerlerinden ayrılır. 

OTUZ D O K U Z U N C U M A D D E — Basın Kanununa giren veya bas ın 
yol iyle iş lenen suçlara ait dâvalar acele işlerden sayılır ve mahkemele r in 
senelik tatil sürelerinde de görülür. 

Sanığ ın ikametgâhı itibariyle mahkemeye çağrı labi lmesi için gerekli 
z aman gözeti lerek, duruşma için en yakın gün tâyin edilir. 

İddia ve savunmalar ve deliller birden söylenir ve gösteril ir. 

Duruşmalar işin en az gerektirdiği müddet ten fazla bir z amana bıra

kı lamaz. 

Basın yoliyle işlenen suçlarda Ceza Muhakemeler i Usulü Kanununun 
200 üncü maddes indeki tevkif mecburiyet ine mütaal l ik olan h ü k ü m uy
gu lanmaz . 

K IRKINCI M A D D E — Basın Kanununa giren veya bas ın yoliyle işle
nen suçlara mütaall ik dâvalara Yargı tayda diğer iş lerden önce bakılır. 

K IRK BİRİNCİ MADDE — Kanuni tebliğ muamele ler inde mevkuten in 
idare yeri , sahibi ile mesul müdürünün kanuni ikametgâhı sayılır. 

Son Hükümler 

GEÇİCİ M A D D E 1. — Bu kanun yürür lüğe girdiği tarihte neşredi l
mekte olan bir mevkutenin sahip veya mesul müdürü beş ve altıncı mad
delerde yazıl ı şartları haiz o lmasalar da bu sıfatlarını muhafaza edebil ir
ler. Ancak bu takdirde beş gün içinde yeniden beyanname ve rmek ve be
şinci madden in üç numaral ı bendinde yazılı şartı yer ine get i rmek mec
buriyet indedir ler . 

GEÇİCİ M A D D E 2. — Bu kanunun yürür lüğe g i rmes inden evvel işle
nip de 37 nci maddede günlük mevkuteler hakkında dâva ikamesi için 
gösteri len mehl in geçtiği hal lerde 1881 sayılı Matbuat Kanunu gereğince 
altı aylık mehi l b i tmemiş ise yürürlük gününden it ibaren bir ay iç inde 
dâva açılabilir. 

K IRK İKİNCİ M A D D E — 1881 sayılı Matbuat Kanunu ve tadilleri kal
dırı lmıştır. 

KIRK Ü Ç Ü N C Ü MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

K IRK D Ö R D Ü N C Ü M A D D E — Bu kanun hükümler in i Bakanlar Ku
rulu yürütür . 

20 T e m m u z 1950 
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ATATÜRK'E SAYGI 

10.11.1950 

1938-1997 tarihleri arasındaki 10 Kasım'lar ve bu günlere rastlayan 
Genel Kurullarda Meclislerin Atatürk'e gösterdiği saygı ve sevgi 
göstergeleri. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 

1938, 10 Kasım Perşembe - 11 Kasım Cuma günü beş dakika 
saygı duruşu yapılarak oturuma 
devam edildi. 

1939, 10 Kasım Cuma - Oturum yapılmadı. 

1940, 10 Kasım Pazar - Oturum yapılmadı. 

1941, 10 Kasım Pazartesi - Oturum yapılmadı. 

1942, 10 Kasım Salı- Oturum yapılmadı. 

1943, 10 Kasım Çarşamba - Oturum yapılmadı. 

1944, 10 Kasım Cuma - Oturum yapılmadı. 

1945, 10 Kasım Cumartesi - Oturum yapılmadı. 

1946, 10 Kasım Pazar - Oturum yapılmadı. 

1947, 10 Kasım Pazartesi - Ayakta beş dakika saygı duruşu 
yapılarak oturuma devam edildi. 

1948, 10 Kasım Çarşamba - Ayakta üç dakika saygı duruşu 
yapılarak oturuma devam edildi. 

1949 10 Kasım Perşembe - Oturum yapılmadı. 

1950, 10 Kasım Cuma - Ayakta beş dakika saygı duruşu yapılarak 

birleşime son verildi. (x) 

1951, 10 Kasım Cumartesi - Oturum yapılmadı. 

1952, 10 Kasım Pazartesi - Ayakta beş dakika saygı duruşu 

yapılarak oturuma devam edildi. (x) 

1953, 10 Kasım Salı - Oturum yapılmadı. 

1954, 10 Kasım Çarşamba - Ayakta beş dakika saygı duruşu 
yapılarak oturuma devam edildi. 

(*) IX. Döneme aittir. 
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1955, 10 Kasım Perşembe - Oturum yapılmadı. 

1956, 10 Kasım Cumartesi - Oturum yapılmadı. 

1957, 10 Kasım Pazar - Oturum yapılmadı. 

1958, 10 Kasım Pazartesi - Oturum yapılmadı. 

1959, 10 Kasım Salı - Oturum yapılmadı. 

1961, 10 Kasım Cuma - Üç dakika saygı duruşundan sonra oturu
ma devam edildi. Oturumda Atatürk'le 
ilgili konuşmalar yapıldı. 

1962, 10 Kasım Cumartesi - Oturum yapılmadı. 

1963, 10 Kasım Pazar - Oturum yapılmadı. 

1964, 10 Kasım Salı - Oturum yapılmadı. 

1965, 10 Kasım Çarşamba - Oturum yapılmadı. 11 Kasım 
Perşembe günkü oturumda iki dakika 
saygı duruşunda bulunuldu. 

1966, 10 Kasım Perşembe - Oturum yapılmadı. 11 Kasım Cuma 
çrünkü oturumda üç dakika saygı du
ruşunda bulunuldu. 

1967, 10 Kasım Cuma - Ayakta üç dakika saygı duruşu yapılarak 
oturuma devam edildi. 

1968, 10 Kasım Pazar - Oturum yapılmadı. 

1969, 10 Kasım Pazartesi - Ayakta üç dakika saygı duruşu 
yapılarak oturuma devam edildi. 

1970, 10 Kasım Salı - Oturum yapılmadı. 11 Kasım Çarşamba 
günkü oturumda üç dakika saygı 
duruşunda bulunuldu. 

1971, 10 Kasım Çarşamba - Üç dakika saygı duruşundan sonra 
oturuma devam edildi. Oturumda 
Atatürk'le ilgili konuşmalar yapıldı. 

1972, 10 Kasım Cuma - Oturum yapılmadı. 

1973, 10 Kasım Cumartesi - Oturum yapılmadı. 24 Kasım 
Çarşamba günü Meclisin açılışında 
Atatürk için üç dakika saygı duruşu 
yapıldı. 
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1974, 10 Kasım Pazar - Oturum yapılmadı. 

1975, 10 Kasım Pazartesi - Oturum yapılmadı. 

1976, 10 Kasım Çarşamba - (Birleşik Toplantı). Ayakta üç dakika 
saygı duruşu yapılarak oturuma 
devam edildi. 

1977, 10 Kasım Perşembe - Ayakta üç dakika saygı duruşu 
yapılarak oturuma devam edildi. 

1978, 10 Kasım Cuma - Oturum yapılmadı. 

1979, 10 Kasım Cumartesi - Oturum yapılmadı. 

1983, 10 Kasım Perşembe - Oturum yapılmadı. 24 Kasım 
Perşembe günü Meclisin açılışında 
Atatürk için üç dakika saygı duruşu 
yapüdı. 

1984, 10 Kasım Cumartesi - Oturum yapılmadı. 13 Kasım Salı 
günkü oturumda Atatürk'le ilgili gün
dem dışı bir konuşma yapıldı. 

1985, 10 Kasım Pazar - Oturum yapılmadı. 

1986, 10 Kasım Pazartesi - Oturum yapılmadı. 

1987, 10 Kasım Salı - Oturum yapılmadı. 

1988, 10 Kasım Perşembe - Üç dakika saygı duruşundan sonra 
Atatürk'le ilgili bir konuşma yapıldı; 
oturuma devam edildi. 

1989, 10 Kasım Cuma - Oturum yapılmadı. 

1990, 10 Kasım Cumartesi - Oturum yapılmadı. 

1991, 10 Kasım Pazar - Oturum yapılmadı. 

1992, 10 Kasım Salı - İki dakika saygı duruşundan sonra 
Atatürk'le ilgili bir konuşma yapıldı; 
oturuma devam edildi. 

1993, 10 Kasım Çarşamba - İki dakika saygı duruşundan sonra 
Atatürk'le ilgili bir konuşma yapıldı; 
oturuma devam edildi. 
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1994, 10 Kasım Perşembe - İki dakika saygı duruşundan sonra 
Atatürk'le ilgili konuşmalar yapıldı; 
oturuma devam edildi. 

1995, 10 Kasım Cuma - İki dakika saygı duruşundan sonra 
Atatürk'le ilgili bir konuşma yapıldı; 
oturuma devam edildi. 

1996, 10 Kasım Pazar - Oturum yapılmadı. 

1997, 10 Kasım Pazartesi - Oturum yapılmadı. 11 Kasım Salı 
günkü oturumda Atatürk'le ilgili gün
dem dışı bir konuşma yapıldı. 

DANIŞMA MECLÎSİ 

1981, 10 Kasım Salı - Saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk'le ilgili 
konuşmalar yapıldı. 

1982, 10 Kasım Çarşamba - Saygı duruşunda bulunuldu. 
Atatürk'le ilgili konuşmalar yapıldı. 

1983, 10 Kasım Perşembe - Oturum yapılmadı. 

CUMHURİYET SENATOSU 

1962, 10 Kasım Cumartesi - Atatürk heykeliyle ilgili konuşma 
yapıldı. Oturuma devam edildi. 

1963, 10 Kasım Pazar - Oturum yapılmadı. 

1964, 10 Kasım Salı - Üç dakika saygı duruşundan sonra 
Atatürk'le ilgili bir konuşma yapıldı. 
Oturuma devam edildi. 

1965, 10 Kasım Çarşamba - Üç dakika saygı duruşu yapılarak otu
ruma devam edildi. 

1966, 10 Kasım Perşembe - Saygı duruşu yapılarak oturuma 
devam edildi. 

1967, 10 Kasım Cuma - Oturum yapılmadı. 

1968, 10 Kasım Pazar - Oturum yapılmadı. 

1969, 10 Kasım Pazartesi - Oturum yapılmadı. 
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1970, 10 Kasım Salı - Saygı duruşundan sonra Atatürk'le ilgili 
konuşmalar yapıldı. Oturuma devam edildi. 

1971, 10 Kasım Çarşamba - Oturum yapılmadı. 

1972, 10 Kasım Cuma - Oturum yapılmadı. 

1973, 10 Kasım Cumartesi - Oturum yapılmadı. 

1974, 10 Kasım Pazar - Oturum yapılmadı. 

1975, 10 Kasım Pazartesi - Oturum yapılmadı. 
1976, 10 Kasım Çarşamba - Oturum yapılmadı. 11 Kasım 

Perşembe günkü oturumda 
Atatürk'le ilgili gündem dışı bir 
konuşma yapıldı. 

1977, 10 Kasım Perşembe - Saygı duruşu yapılarak oturuma 
devam edildi. 

1978, 10 Kasım Cuma - Oturum yapılmadı. 

1979, 10 Kasım Cumartesi - Oturum yapılmadı. 
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(1) Değişik yayınlarda ve Meclis görüşmelerinde içeriği belirtilen Bakanlar Kurulu
nun sözü edilen kararı Resmi Gazete'de ve Düsturda yayımlanmadığı gibi Dev
let Arşivlerine de girmemiştir. (K.Ö.) 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 11.3.1996 
SAYI : B.02.0.ARV.491/02226 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ 
TÜRK PARLAMENTO TARİHİ ARAŞTIRMA GRUBUNA 

İLGİ : 28.2.1996 Tarih ve A.01.1.GEÇ-GNL-256 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınızla; Türk Parlamento Tarihi çalışmaları için gerekli 
25.7.1950 tarihli Kore'ye Birleşmiş Milletler emrine 4500 mevcutlu bir tugayın gön
derilmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı isteğiniz incelenmiştir. 

25.7.1950 tarihli Bakanlar Kurulu Kararları içerisinde söz konusu karar yok

tur. Tarih ve sayı bildirildiğinde talebiniz yeniden değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İsmet BİNARK 
Devlet Arşivleri 
Genel Müdürü 
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4 - KORE'YE BİRLEŞMİŞ MÎLLETLER EMRİNE 

SİLAHLI KUVVET GÖNDERİLMESİ 

Kore bunalımı NATO'ya girme çabalarının yoğunlaştığı döneme 
rastladı. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin üye devletleri, Kore Savaşı
na katılmaya daveti üzerine Bakanlar Kurulu, Meclisin tatilde bulundu
ğu bir sırada, 25 Temmuz 1950 tarihinde 4500 kişiden oluşan bir tuga
yın Kore'ye gönderilmesine karar verdi (1). 

Kore Savaşları Cumhuriyet tarihinde önemli bir gelişmenin başlan
gıcı oldu ve NATO'ya üye oluşumuzun yolunu açtı. 

Birleşmiş Mületler emrine silahlı güç vermede görüş birliği içinde 
bulunan siyasi partüer, karar alma yetkisinin nerede bulunduğu konu
sunda anlaşmazlığa düştüler. 
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1970, 10 Kasım Salı - Saygı duruşundan sonra Atatürk'le ilgili 
konuşmalar yapıldı. Oturuma devam edildi. 

1971, 10 Kasım Çarşamba - Oturum yapılmadı. 

1972, 10 Kasım Cuma - Oturum yapılmadı. 

1973, 10 Kasım Cumartesi - Oturum yapılmadı. 

1974, 10 Kasım Pazar - Oturum yapılmadı. 

1975, 10 Kasım Pazartesi - Oturum yapılmadı. 
1976, 10 Kasım Çarşamba - Oturum yapılmadı. 11 Kasım 

Perşembe günkü oturumda 
Atatürk'le ilgili gündem dışı bir 
konuşma yapıldı. 

1977, 10 Kasım Perşembe - Saygı duruşu yapılarak oturuma 
devam edildi. 

1978, 10 Kasım Cuma - Oturum yapılmadı. 

1979, 10 Kasım Cumartesi - Oturum yapılmadı. 
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Kore bunalımı NATO'ya girme çabalarının yoğunlaştığı döneme 
rastladı. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin üye devletleri, Kore Savaşı
na katılmaya daveti üzerine Bakanlar Kurulu, Meclisin tatilde bulundu
ğu bir sırada, 25 Temmuz 1950 tarihinde 4500 kişiden oluşan bir tuga
yın Kore'ye gönderilmesine karar verdi (1). 

Kore Savaşları Cumhuriyet tarihinde önemli bir gelişmenin başlan
gıcı oldu ve NATO'ya üye oluşumuzun yolunu açtı. 

Birleşmiş Milletler emrine silahlı güç vermede görüş birliği içinde 
bulunan siyasi partiler, karar alma yetkisinin nerede bulunduğu konu
sunda anlaşmazlığa düştüler. 
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Muhalefet, Anayasaya göre karar alma yetkisinin Meclise ait oldu
ğunu, iktidar ise bu yetkinin Birleşmiş Milletler Anayasasının Meclisçe 
onaylanması sonucu yürütmeye geçtiğini savundu. 

Kore'ye gönderilen silahlı kuvvetler ile ilgili gelişmeler dönem bo
yunca kamu oyunda yankılanıp kanun, karar, gensoru, soru ve açıkla
ma biçimlerinde 18 kez Meclis gündemine geldi. Anayasal ve siyasal 
nitelikteki tartışmaların haklı-haksız yanlarım göz önüne almadan şunu 
söylemek mümkündür. Kore Savaşlarına katılma, Devlete güç verip, 
ulusumuz için güven ve gurur kaynağı olmuştur. 

Kore konusunda Mecliste geçen tartışmalar, yasal formalitelerin ül
ke ve ulus yararını tehlikeye sokması durumunda; sorumluluğun tü
müyle üstlenilebilirliğinin yönetim düzeyindekiler için kaçınılmaz ol
duğunu da göstermiş sayılabilir. 

Birleşmiş Milletler emrinde Kore'de savaşan ordulara Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden bir tugayın gönderilmesi ve bu olaya ilişkin gelişme
ler bir bütün oluşturduğundan Meclis gündemine giren düzenlemeler, 
beyanlar, sorular ile açılan gensorunun görüşmeleri kronolojik sıra 
içinde tutanaklardan aynen aktarılmıştır. 

Tutanaklarda yer alan başlıca konular: 
I - Dışişleri Bakanının Kore sorunu hakkında demeci. 

II - Kore'de savaşan kahraman subay ve erlerimize TBMM'nin se
lâm ve sevgilerinin bildirilmesi kararı. 

III - Kore'de savaşan kahramanlara TBMM'nin minnet ve şükranla
rını iletme kararı. 

IV - Kore'ye gidecek Türk Silahlı Kuvvetlerine harb hali hükümle
rinin uygulanacağı hakkında Bakanlar Kurulu kararı. 

V - Yabancı ülkelere gönderilecek ordu mensuplarının aylık ve 
ücretleri hakkındaki 5686 sayılı Kanun. 

VI - Kore'ye gönderilen savaş birliği nedeniyle Başbakan hakkın
da gensoru. 

VII - Gensoru görüşmeleri sonunda alman karar. 

VIII - Kore'ye gönderilen birliğin yerinin doldurulması hakkında 
sözlü soru. 
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IX - Kore birliği hakkında sözlü soru. 

X - Kore'de bulunan ve dönen askerlerin sağlık durumu hakkında 
yazılı soru. 

XI - Kore'deki kuvvet ve zayiat hakkında yazılı soru. 

XII - Kore'deki birliğin esir ve kayıp miktarı hakkında sözlü soru. 

XIII - Kore'deki zayiat miktarı hakkında sözlü soru. 

XIV - Kore'deki er ve subayların muhabere ücretleri hakkında ya
zılı soru. 

XV - Kore'deki er ve subayların muhabere ücreti hakkında sözlü 
soru. 

XVI - Kore'deki subayların özlük haklarına ilişkin Bakanlar Kurulu 
kararı. 

XVII - Kore'ye asker gönderme süresine dair sözlü soru. 

XVIII - Kore'de şehit olan kahramanların ailelerine TBMM'nin sev
gi ve selâmlarının bildirilmesi. 
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I - Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün Güney-Kore Meselesi 
Hakkında demeci. (2) 

C İ H A D BABAN (İzmir) - Söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Gündeme geçmeden evvel, bu arkadaşa söz ver iyorum. 

C İHAD BABAN (İzmir) - Muhterem arkadaşlar; çok öneml i bir dış me

sele üzer inde durmak ist iyorum. 

Bi l iyorsunuz ki, dünya sulhunu tehdit etmek alâmetler ini gösteren 

bir tecavüz hâdisesi Kore Yar ım Adas ında birkaç günden beri d evam et

mektedir . Bu hareket dünya efkârı umumiyes ini ciddî surette işgal et

mektedir ; Bir leşmiş Milletler camiasının bir üyesi olan Türkiye C u m h u 

riyetinin, bu silâhlı ihtilâf muvacehesindeki tutumu ve takip e tmekte ol

duğu hareket hatt ının neden ibaret o lduğunu açıklaması için, Sayın Dış

işleri Bakanından rica etmek üzere kürsüye gelmiş bu lunuyorum. 

Bu husustaki tasvibinizi ist irham ediyorum; {Muvafık sesleri) 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) - Muhte rem arka

daşlar; Kore 'deki ma lûmunuz olan vaziyet dolayısiyle Hükümet imiz in bu 

mese le hakkında noktai nazarını belirtmeyi zaten ist iyordum. Eğer arka

daş ımın bu takriri o lmasaydı , ben, bu maruzat ıma müsaade etmeniz i ri

ca edecekt im. Sualleriyle buna vesile verdikleri için kendi ler ine b i lhassa 

teşekkür eder im. Geçen pazar gününden beri Kore meseles in in aldığı va

ziyet, tabiatiyle ma lûmunuzdur . Şimalî Kore'deki komünis t Cumhur i ye 

ti Cenubi-Kore 'ye , aralarında evvelce ayrı lmış olan 38 inci arz dairesiy le 

tahdit edi lmiş olan mınt ıkaya hücum suretiyle silâhlı bir tecavüz yapt ı . 

Halbuki o mınt ıkada Birleşmiş Milletler Kore Komisyonu tetkikle meşgul 

dü ve muvakkat bir hudut tesbit edilmişti. B inaenaleyh bu hareket , ya

ni bu açık tecavüz dünya sulhüne karşı bir tehdit teşkil ediyordu. Bunun 

geçirdiği safhaları y ine gazete ve ajanslarda takip etmişsinizdir . Bu teca

vüz üzer ine Bir leşmiş Milletler güvenlik konseyi bir taraftan Cenub i -Ko-

re Hükümet in in de talebi üzerine, diğer taraftan Dünya su lhunun muha-

fazasiyle a lâkadar devletlerin talepleri üzerine toplandı. Haric iye Vekâ le 

tiniz, Bir leşmiş Milletler Umumi Kâtibi Trygve Lie ' den bütün Bir leşmiş 

Milletler Teşki lât ına dâhil devletlere gönderi len şu iki telgrafı aldı. Bir in

cisi 27 tarihi ile Lake Success 'den çekilen telgraftır. Bunu aynen okuyo

rum : 

(2) Tutanak D.C.l, S. 310-313, Ta. 30.6.1950 
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Dışişleri Bakanl ığ ına 

Emniyet Konseyinin 25 Haziran 1950 tarihli ve 473 sayılı toplantısın

dan a lmış o lduğu kararın metnini bi ldirmekle şeref duyar ım : 

Genel Kurulun 21 Ekim 1949 tarihli karar ına atfen Emniye t Konse

yinin, Kore Cumhuriyet i Hükümet in in kanuni şeki lde kuru lmuş ve Bir

leşmiş Milletler Kore Muvakkat Komisyonunun kontrol ve memur iye t 

havzası alt ında bulunan ve Kore ahalisinin meskûn bu lunduğu bölgeler

de, fiilî kontrol ve hakimiyeti haiz bir Hükümet olarak tanıdığına, 

Bu Hükümet in Birleşmiş Milletler Muvakkat Komisyonunun nezaret i 

a l t ında Kore 'nin o kısım ahalisinin serbest ve meşru seçimlere dayana

rak kuru lmuş yegâne Hükümet olduğuna, 

Âza devletlerin, Kore'nin mutlak istiklâlini ve birliğini meydana getir

mek için Bir leşmiş Milletlerin başarmak istediği neticelere karşı tevessül 

edi lecek hareket lerden doğacak neticeler hakkındaki Genel Kuru lun 12 

Aral ık 1948 ve 21 Ekim 1949 tarihli karar lar ında beyan o lunan mütalâ-

atın Bir leşmiş Milletler Kore Komisyonunun raporunda z ikredi lmiş o ldu

ğu ve du rumun Kore Cumhuriyet i ve Kore ahalisinin emniyet ve se lâme

tini tehl ikeye koyduğuna ve Kore ' deki karışıklığın askerî m u h a s e m a t a 

yol açabi leceğini ve Kore Cumhuriyet in in Şimal i -Kore Cumhuriyet ler i ta

raf ından silâhlı bir taarruza mâruz kaldığını derin bir endişe ile kaydede

rek bu hareket in sulhu ihlâl ettiğine karar veri ldiğinden, 

1. Asker î harekâtın derhal durdurulması ile Şimal i -Kore asker î kuv

vetler inin derhal 38 inci arz dairesine çeki lmelerini Şimal i -Kore m a k a m 

lar ından talep eder. 

A ) Tavsiyeler in en kısa bir zamanda Şimal i -Kore makamlar ına tebli

ğini, 

B ) Şimal i -Kore kuvvetlerinin 38 inci arz dairesine çekil ip çeki lmedik

lerinin müşahedes in i : 

C ) Bu kararın tatbik edilip edi lmediğinin iş 'armı Bir leşmiş Milletler 

Kore Komisyonundan : 

2. - Bu kararın tatbiki için Bir leşmiş Milletlere her türlü ya rd ımda 

bulunulmas ın ı ve Şimali-Kore makamlar ına ise yard ımda bu lunmaktan 

kaçını lmalar ını bütün âza Devlet lerden talep eder. 

Trygve Lie 

Kâtibi U m u m i 
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Açık tel 
Dışişleri Bakanl ığ ına 

Ankara 

Emniye t Konseyinin 474 üncü toplantısında ittihaz ettiği aşağ ıdaki 

kararı bi ldirmekle şeref duyar ım. 

Emniyet Konseyi , 

Ş imal i -Kore kuvvetler inin Cenubî-Kore Cumhuriyet ler ine silâhlı taar
ruzları sulha karşı bir tecavüz teşkil ettiğine karar verdikten. 

Muhasemat ın derhal durdurulmasına karar verdikten. 

Silâhlı kuvvetlerini 38 inci arz dairesinin Şimal ine çekmeler ini Ş ima
l i-Kore makamlar ından istedikten. 

Bir leşmiş Milletler Kore Komisyonunun raporundan. Ş imal i -Kore ma
kamlar ın ın muhasemata nihayet vermediklerini ve kuvvet ler ini 38 nci 
arz dairesinin Şimaline çekmedikler ini ve Devlet lerarası sulh ve emniye 
tin yen iden teessüsü için acele askerî tedbirler itt ihazının şart o lduğunu 
anladıktan. 

Sulh ve emniyet in temini z ımnında gereken adımlar ın at ı lmasını r ica 
eden Kore Cumhuriyet in in talebini nazara aldıktan. 

Sonra : 

Silâhlı tecavüzü püskürtmek ve bu bölgede devlet lerarası sulhu ve 
emniyet i tekrar tesis etmek için. Birleşmiş Milletler teşkilâtı âzası o lan 
Devlet lerin Kore Cumhuriyet ine gereken yard ım sağlamalar ını tavsiye 
eder. 

Arkadaşlar ; ma lûmunuzdur ki, dış siyasette Bir leşmiş milletler şartı
na bütün kuvvet ve samimiyet iy le iştirak bizim için sarsı lmaz bir esas 
teşkil eder. Bu şartın men' i ve ruhu dâhil inde, yani yer yüzünde sulhu ve 
emniyet i müdafaa, taarruza karşı mukavemet ve bütün mil let lerin istik
lâl lerine, toprak bütünlükler ine riayet, bütün insanlığın saadetini , refa
hını temin, takip edegeldiğimiz haricî siyasetin esasıdır. Birleşik Amer ika 
ile çok sıkı ve samimî iş birliğimiz. İngiltere ve Fransa ile mevcut ittifakı
mız, bu esaslar dairesinde yer yüzünde sulhun ist ikrarına h izmet eden 
bu açık, sarih, dürüst siyasetimizin icabıdır. Bu son vaziyet karşıs ında, 
yani tecavüz karşıs ında eğer Birleşmiş Milletler derhal fiilî bir harekete 
geçmiş o lmasaydı ve eğer emrivakii kabul etmek vaziyet inde kalsaydı, bu, 
yalnız bu bölge için değil dünyanın bütün bölgeleri için de yeni şuriş ve 
emniyetsiz l ik memba ı olacak ve dünya sulhu temel inden sarsı lacaktı . 
Bundan dolayı, Bir leşmiş Milletlerin bu kararını tatbik hususunda bü
tün kuvvetlerini derhal harekete geçiren ve dünya su lhunu muhafaza 
hususunda derhal fiilî harekete geçen Birleşik Amer ika Hükümet in in ha-
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reketini büyük bir memnuniyet le karşı lamak, sulhsever bütün milletle
rin vazifesidir; tecavüzün tamamen hukuk dışı o lduğuna inanan bütün 
Demokra t milletlerin vazifesidir. {Alkışlar, bravo sesleri). 

İşte bendeniz , bütün memleket , bütün millet i radesinin âdeta 
müşterek bir ifadesi olan bu esaslara uygun olarak muhasemat ın 
başladığı günden it ibaren, muhtel i f Amer ikan ajanslarına yapt ığ ım 
beyanlar la bu noktai nazarımızı esasen bel irtmiş bu lunuyordum. (Bravo 
sesleri) 

Hükümet in iz , Trygve Lie 'nin telgrafını aldıktan sonra kendis ine şu ce
vabı ve rmeye beni memur etti. Şimdi tercümesini aynen okuyacağ ım şu 
telgrafı dün akşam saat 11 de doğrudan doğruya kendis ine yo l lamış bu
lunuyorum. 

Telgrafı aynen okuyorum. 

Bay Tryge Lie; 

Bir leşmiş Milletler Konseyinin Kore'deki el im hâdiselerle ilgili olarak 
yapmış o lduğu teşebbüsleri bozulan barışın iadesini ve aç ıkça tecavüze 
uğramış bir Devletin egemenl ik haklarının korunmasın ı sağl ıyacak ve bu 
suretle dünya sulhunun ve milletler güvenl iğinin kuvvet lenmes ine en 
müess i r bir surette hizmet edecek bir kararın ifadesi addeden H ü k ü m e 
t im adına ve 28.VI .1950 tarihli 8755 sayılı telgrafınızın ihtiva ettiği tav
siyeye cevap olarak zatı devletlerine Türkiye Cumhur iyet in in Bir leşmiş 
Milletler Kurulunda bir üye o lmak sıfatiyle deruhde ey lemiş bu lunduğu 
taahhütler i şart hükümler i dâhi l inde ve âzami samimiyet le yer ine getir
meye amade o lduğunu bi ld irmeye müsâraat eder ve bu vesi le ile derin 
saygı lar ımı sunarım. (Çok şiddetli ve sürekli alkışlar). 

B A Ş K A N - Arkadaşlar, Dışişleri Bakanımız ın bu beyanat ına dair ola
rak sekiz arkadaşımız tarafından bir önerge veri lmiştir. Bunu okutuyo
rum. 

Kore hâdiseleri dolayısiyle Dışişleri Bakanının Hükümet ad ına vermiş 
o lduğu izahatla Yüksek Meclis tenevvür etmiş bulunuyor . Cumhur iye t 
Hükümet in in , Birleşmiş Milletler esprisi dahi l indeki sulh anlayışını tas
v ip ettiğimizi bildiren ve aynı zamanda ruznameye geçi lmesini tazamraun 
eden takrir imizin reye konulmasını teklif ederiz. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Kâtibi Umumis i 

Lake Success 

Yüksek Başkanl ığa 

İzmir 

Dr. E. H. Üstündağ 

Seyhan 

Dr. S. Barı 
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Eskişehir 

A. Potuoğlu 

Konya 

Z. Barlas 

Erzurum 

M. Yazıc ı 

İstanbul 

M. Benker 

İzmir 

C. Baban 

Manisa 
F. L. Karaosmanoğlu 

BAŞKAN - Arkadaşlar, bu önergenin mealini işittiniz : Tenevvür ettik, 

gündeme geçel im diyorlar. (Meclisin tasvibine iktiran etsin diyoruz, sesleri). 

Evet, bu önergeyi tasvip edenler... Tasvip etmiyenler. . . Şu halde bu 

takrir tasvip edi lmiş ve gündeme geçi lmesi karara iktiran etmiştir. 

Efendim gündeme geçiyoruz. 

II. - Konya Milletvekili Saffet Gürol, Erzurum Milletvekil i Emrul lah 

Nutku ve Arkadaşlar ının Kore 'de Savaşan Kahraman Subay ve Erler imi

ze Büyük Millet Meclisinin Se lâm ve Sevgilerinin Bi ldir i lmesine Dair 

Önergesi . (3) 

B A Ş K A N - Konya ve Erzurum Milletvekil lerinin müşterek imza ile 

verdikler i bir takrir vardır; okuyoruz : 

İmzamıza ve taahhütler imize sadık bir millet olarak verdiğimiz isabet

li bir kararla, Bir leşmiş Milletler emrinde savaşmak üzere Kore 'ye gön

dermiş o lduğumuz Şanlı Tugayımız ın iştirak ettiği bütün hareket lerde 

gösterdiği üstün kahramanl ık ve elde ettiği iyi neticeler, yerl i ve yabanc ı 

matbuat ta ve ajanslarda takdir dolu ifadelerle büyük bir yer a lmaktadır . 

Millî Savunma Bakanlığımızın tebliğleri de bu hakikati teyit ey lemekte-

Hakiki sulhu kurmak ve korumak azmiyle Bir leşmiş Milletler etrafın

da toplanan demokrat cephe milletleriyle samimî bir iş birliği tesis eden 

aziz mil let imizin bu fedakâr ve cesur çocuklarının muvaffakiyet ler i bü tün 

yurt ta heyecan ve a lâka ile takip edi lmekte ve göğüsler iftiharla kabar

maktadır . Türk Milletinin hakiki rey ve iradesiyle teşekkül eden Büyük 

Mecl is imiz in de hissiyatı hiç şüphesiz bu merkezdedir . 

Tezahür eden bu duygu ile, bayrağımızın şeref ve it ibarını mil let imize 

has l iyakat ve vazife severlikle temsil eden evlât larımıza Büyük Meclisi

miz in se lâm ve sevgilerinin, başarı temennilerimizle birl ikte, duyuru lma

sının karar altına al ınmasını saygı ile arzederiz. 

(3) Tutanak D. C. 2, S. 214-215, Ta : 27.11.1950 

Yüksek Başkanl ığa 

dir. 
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Konya milletvekilleri 

Saffet Gürol Remzi Birant 

Himmet Ö lçmen Hidayet Aydıner 

Tarık Kozbek 

Murat Al i Ülgen 

Rifat A labay 

Kemal A taman 

Ömer Rıza Doğrul 

Sıtkı Burçak 

Erzurum Milletvekilleri 

Emrul lah Nutku 

Bahadır Dülger 

Said Başak 

Rıfkı Sal im Burçak 

Sabri E rduman Dr. Enver Karan 

Konya Milletvekil i 

M u a m m e r Obuz 

[Soldan ve sağdan şiddetli ve sürekli alkışlar). 

B A Ş K A N - Bu takrir muhtevasını reyi âlinize sunuyorum. Alkış lar la 
takdir ve tasvip ettiğiniz bu dileğin kabulü muhakkakt ı r . Yalnız usulen 
ve tüzüğe uygun olması için reyi âlinize arzedeceğim. Takrir gereğ ince 
Dünya su lhunun, büyük dâvanın kazanı lması , yu rdumuzu dahi su lha 
kavuşturacağ ı kanaatiyle Kore 'de kahramanca savaşan bu evlât lar ımıza, 
bu yur t mücahit ler imize selâmlarımızın, sevgi lerimizin ve muvaf fakiyet 
di leklerimizin ulaştırı lmasını kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. 
Etmiyenler. . . İttifakla kabul edilmiştir. [Şiddetli alkışlar). Bu şeki lde karar 
zabıta geçmişt ir . 

II - Birleşmiş Milletler Emrinde Kore'de Savaşan Birliğimize Türki
ye Büyük Millet Meclisinin Selâm, Sevgi ve Başarı Dileklerinin Ulaştırıl
ması Hakkında (*) 

[Resmî Gazete ile ilânı: 30.XI.1950-Sayı: 7670) 

No. 

1701 

Bir leşmiş Milletler emrinde Kore'de kahramanca savaşan aziz milleti

miz in fedakâr ve cesur evlâtlarına Türkiye Büyük Millet Mecl is inin se

lâm, sevgi ve başarı di leklerinin ulaşt ır ı lmasına oy birliğiyle ve sürekl i al

kışlarla karar verilmiştir. 

(Cilt: 2-Sayfa : 214:215) 27 Kas ım 1950 

(') Resmi Gazete : 30.11.1950-7670 
Kavanin Mecmuası: C. 33, S. 989 
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III. - Birleşmiş Milletler Orduları Saflarında Kore'de Savaşan Kahra 
inanlarımıza Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yürekten Minnet ve Şük
ran Duygularınm Bir Kere Daha Duyurulmasma Dair (4) 

No. 

1703 

Dünya sulhunu kurmak ve korumak ve bu suretle meden i insanl ık 

â leminin emniyet ve huzurunu sağlamak yo lunda Bir leşmiş Milletler or

duları saflarında parl ıyan ve bütün dünyada hayranl ıklar yaratan sün-

güleriyle Kore 'de şanlı tarihimize yeni bir hamaset ve şehâmet destanı 

daha katan Plevne, Çanakkale ve Dumlupınar kahramanlar ın ın yiğit ev

lât lar ına Türkiye Büyük Millet Meclisinin yürekten minnet ve şükran 

duygular ın ın bir kere daha duyurulmasına oy birliğiyle karar veri lmiştir . 

4 Aral ık 1950 

IV. - Birleşmiş Milletler emrine Kore'ye gidecek olan Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensuplarına kanunlarımızda yazılı harb hali hükümlerin
den hangilerinin uygulanacağı hakkında Bakanlar Kurullarınca ittihaz 
edilen karar suretinin sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi (5) 

76/1692 1.12.1950 

6-4179 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Bir leşmiş Milletler emrine Kore'ye gidecek olan Türk Silahlı Kuvvet le

ri mensuplar ına kanunlar ımızda yazıl ı harp hali hükümler inden hangi

lerinin uygulanacağı hakkında Bakanlar Kurulunca ittihaz edi len kara

rın suretinin, 1211 sayılı Kanunun 4790 sayılı Kanunla değişt ir i len 3 ün

cü maddes i hükmüne dayanılarak, ilişik olarak sunulduğunu saygıla

r ımla arz eder im. 

Başbakan 

A. Menderes 

(4) Ankara Milletvekili O. Ş. Çiçekdağ ve 45 arkadaşı tarafından verilen önerge ge
nel kurulun 4.12.1950 tarihli 14 üncü Birleşiminde kabul edildi. C. 3, S. 28-29, 
Resmî Gazete: 7.12.1950-7676 

Kavanin Mecmuası: C. 33, S. 990 

(5) Tutanak D. C. 3, S. 54-55, 3/11940 Sayılı Karar Resmî Gazete : 4.11.1950-
7648 
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3/11940 _ 
Karar Sureti* 

Bir leşmiş Milletler emrine Kore'ye gidecek olan Türk Silâhlı Kuvvet le
ri mensuplar ına kanunlar ımızda yazılı harb hali hükümler inden aşağ ıda 
yazıl ı o lanların uygulanması ; Millî Savunma Bakanl ığ ının 10.VI IL1950 
tarihli ve 209974 sayılı yazısı üzerine, 1211 sayılı Kanunun 4790 sayılı 
Kanunla değiştiri len 3 üncü maddes ine göre, Bakanlar Kuru lunun 
20.IX. 1950 tarihli toplantısında kararlaştırı lmıştır. 

A ) Asker î Ceza Kanununda yazılı harb hükümler i , 

B) Türk Ceza Kanununda yazılı harb hali, harb zamanı ve harb esna
sında tâbiri ile yazılı ceza hükümler i , 

C ) Asker î Yarg ı lama Usulü Kanununda yazılı seferde tatbik edi lecek 
usulî hükümler , 

D) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet i Emekl i Sandığı Kanununun 39 
uncu maddes in in B fıkrası ile geçici 83 üncü maddes i gereğ ince subay, 
askerî memu r ve gedikli erbaşların emekli l ik ve istifa muamele ler in in 
20.IX. 1950 tarihinden it ibaren geri bırakı lması ve 36 ncı maddes in in A 
fıkrası ile 64 üncü maddesi ve 69 uncu maddes in in D fıkrası ve 4273 sa
yılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 10, 11 ve 13 üncü 
maddeler i hükümler inin, Türk Silahlı Kuvvetler birl iğinin Bir leşmiş Mil
letler emr ine giriş tarihinden itibaren tatbikına başlanı lması , 

E) Subaylar ın ailelerine 203 sayılı Kanunun 2 nci maddes i gereğince 
birer emir eri veri lmesi, 

F) 1776 sayılı Kanuna göre kuvvetli er tayını veri lmesi, 

AVN İ D O Ğ A N (Yozgad) — Söz ist iyorum. 

B A Ş K A N — Usul hakkında mı, ist iyorsunuz? 

AVN İ D O Ğ A N (Devamla) — Usul hakkında ve bir iki sualle tenevvür 
e tmek ist iyorum, bu mevzuda. 

AVN İ D O Ğ A N (Yozgad) — Muhterem arkadaşlar, Riyaset in yüksek 
heyet inize arzettiği bu tezkere Seferberlik Kanununu tadil eden Kanunun 
2 nci maddes i mucibince arzedi lmiş bulunuyor. Müsaade buyurursanız 
o maddey i aynen okuyayım : 

(Seferberlik, o lağanüstü hallerde seferberlik ilan edi lmeksiz in harb 
ilan edildiği veya muhasemata fiilen başlandığı takdirde kanunlarda ya
zılı sefer ve seferberliğe ait hükümler le y ine kanunlarda harb hali, harb 
zamanı , harb esnası gibi hallerde kullanılacağı yazıl ı hükümlerden han
gilerinin nerelerde veya ne suretle kullanılacağı ve bunlardan ne suretle 
vazgeçi leceği Bakanlar Kurulu kararı ile belirtilir ve ilan o lunur, bu ka
rar B. M. Mecl is ine arzolunur. ) 

(*) Resmî Gazete 4.11.1950-7648 
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(6) Tutanak Dergisi C. 3, s. 56-86, ta. 6.12.1950 
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Şimdi okuduğum madde Hükümet imize bu kararı a lmak salâhiyet ini 
vermişt ir . Ayni kanun bazı vecibeler de tahmil etmiştir. Bu karar ın i lânı
nı ve B. M. Mecl isine arzını da aynı madde ile verdiği salâhiyet in yan ın
da vec ibe olarak zikretmiştir. 

Hükümet ten şu r icada bu lunmak istiyorum : 

Bu maddeye göre neşrolunan bu kararname 10 Ağustos tarihli tezke
re ile Millî Savunma Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuru luna sevkedi l -
miştir. Karar 29 Eylülde verilmiştir, kararın neşri 4 Kasımdır , B. M. Mec
lisinin itti laına arzı ise bugün olmuştur. Aşağı yukar ı bu tarihler arasın
daki müddet ler şöyledir : 10 Ağustostan 29 Eylüle kadar 49 gün, 20 Ey
lülden 4 Kas ıma kadar 36 gün. Aşağı yukarı Mecl isin açıldığı günden bu
güne kadar da 35 günlük bir zaman geçmiştir. Acaba Hükümet niçin 
Mecl is in bu kanun maddesi ile kendisine verdiği bu salahiyet in vecibesi 
olarak B. M. Mecl isine arz keyfiyetini bu kadar geciktirmişt ir?. Aynı za
m a n d a karardan sonra neşrini ve neşrinden sonra B. M. Mecl is inin ıttı
la ına arzının gecikmesinin hikmetini izah buyurmas ın ı ve bizi tenvir et
mesini b i lhassa Hükümetten rica ediyorum. 

B A Ş K A N — Efendim bu bir soru müessesesidir . Biz burada yalnız bu 
tezkereyi Mecl isin ıttılaına arzla iktifa ediyoruz. Eğer arkadaşımız Avn i 
Doğan' ın bu hususta tereddütleri varsa, kendileri ister yazıl ı , ister, sözlü 
bir soru ile Hükümet ten bunu sorarlar. Onlar da cevabını verirler. Ş im
di gündemin diğer maddes ine geçiyoruz. 

V - (e) 5686 SAYILI KANUNUN GÖRÜŞÜLMESİ 

V. - Birleşmiş Milletler Emrine Verilmek Üzere Askerî Birlikler Ha
linde Yabancı Ülkelere Gönderilecek Ordu Mensuplarının Aylık ve Üc
retleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Sair Masrafları Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyonları Raporları (6) 

T. C. 

Başbakanl ık 

Muame lâ t Genel Müdür lüğü 27 .X1.1950 

Tetkik Müdür lüğü 

Sayı : 71 - 1711, 12105 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Bir leşmiş Milletler emrine veri lmek üzere askerî birlikler hal inde ya

bancı ülkelere gönderi lecek ordu mensuplar ının aylık ve ücretleriyle çe-
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şitli ist ihkakları ve birliğin sair masrafları hakkında Millî Sa vunma Ba

kanl ığ ınca hazır lanan ve Bakanlar Kurulunca 24.XI . 1950 tar ihinde Yük

sek Mecl ise sunulması kararlaştırı lan Kanun tasarısının gerekçesiy le bir

likte sunu lmuş o lduğunu saygı larımla arz eder im. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE (7) 

Birlik hal inde ve savaş maksadiy le yabancı memleket lere gönder i le

cek ordu mensuplar ın ın maaş , ücret, yevmiye ve yol luk gibi öz lük hakla

rını ve bu kabil birl iklerde yiyecek, giyecek, tedavi ve sair çeşitl i g iderle

rin miktar, nispet ve mahiyet ini tâyin eden bir h ü k ü m mevcut o lmama

sı sebebiyle bu lüzum ve ihtiyaçları tanzim eden bir kanun tasar ıs ına ih

tiyaç hâsıl o lmuş ve bu maksat la işbu kanun tasarısı hazır lanmışt ır : 

1. Asker î Birlik hal inde savaş maksadiy le yabanc ı ülkelere gönder i le

cek ordu mensuplar ın ın yurt dış ında bulunduklar ı müddetçe rütbeler ine 

m a h s u s maaş veya ücretlerine i laveten veri lecek tazminat ın ve birl iğin yi

yecek, giyecek, yakacak, yol luk ve tedavi gibi çeşitli ist ihkaklarının ve sa

ir masraf lar ının miktar veya nispetiyle her türlü satmalmalar ın şekli ve 

ödeme tarzı Bakanlar Kurulunca tespit o lunacağı tasarının 1 inci mad

des inde gösteri lmiştir. 

2. Asker î birlik hal inde savaş maksadiy le yabanc ı ülkelere gönder i le
cek olanların ailelerini ana, baba veya sair akrabalar ının yan ına gönder
mek istemeleri muhtemel bu lunduğu cihetle yurt içine münhas ı r ka lmak 
şartiyle gidecekler i mahal le kadar ve bir defaya mahsus o lmak üzere yol
luk ver i lmesi zarurî görülmekte ve harcırah kararnames inde b u n a dair 
bir h ü k ü m mevcut bu lunmas ından ötürü tasarının 2 nci maddes ine bu 
hususu sağlayıcı hüküm konulmuştur . 

3. Yabanc ı memleket lere savaş maksadiy le gönder i lmiş olan birl ikle

re mensup subay, askerî ve sivil memur lar la gedikli lerin hava değiş imi 

için anavatana gelmeleri icap ettiğinde ailelerinin bulunduklar ı mahal le 

kadar geliş ve dönüş yol luklarının harcırah kararnamesi hükümler i da

iresinde tesviye olunacağı ve hava değişimi sebebiyle anayurda gelecek ve 

dönecek erlerin yalnız zarurî masraflarının ödeneceği hakk ında tasarının 

3 üncü maddes ine gerekli hüküm konulduğu gibi bu gibilerin geliş yol

luklar ına ödenmek üzere mezkûr birlik komutanı emrine Bakanlar Ku-

(7) Kanunun Gerekçesi ve Raporlar Tutanak Dergisinin 6.12.1950 tarihli 15 inci 
Birleşime bağlı (11) nolu sıra sayısından alınmıştır. 
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ru lunca tespit edilecek miktarda kredi açtırı lacağı veya avans veri leceği 

ayrıca tasrih kıl ınmıştır. 

4. İşbu kanun yay ımından evvel Kore'ye gönderi len birlik mensup lar ı 

hakk ında da tasarının geçici maddes inde hüküm tesis edilmiştir. 

5. Yürür lüğe ve yürütmeye ait hükümler tasarının 4 üncü ve 5 inci 

madde ler inde gösterilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 

Millî Savunma Komisyonu 30.XI . 1950 

Esas No. 1/76 

Karar No. 4 

Yüksek Başkanl ığa 

Bir leşmiş Milletler emrine veri lmek üzere askerî birl ikler hal inde ya

bancı ülkelere gönderi lecek ordu mensuplar ının aylık ve ücretleriyle çe

şitli ist ihkakları ve birliğin sair masrafları hakkında Millî Sa vunma Ba

kanl ığ ınca hazır lanan ve Bakanlar Kurulunun 24.XI . 1950 tarihli karariy-

le Büyük Millet Mecl isine sunulan ve Yüksek Başkanl ıkça 27.XI . 1950 ta

r ihinde komisyonumuza havale o lunan Kanun tasarısı ile gerekçesi ko

m isyonumuzun 29.XI. 1950 tarihli toplantısında Millî Sa vunma Bakan ı 

ile Mal iye ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri hazır o lduğu halde 

okunup incelendi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde izah olunduğu veçhile yabanc ı m e m 

leketlere gönderi lecek birliklere dair ordu mensuplar ının maaş ve ücret ve 

sair çeşitli masrafları hakkında mevzuat ımız arasında kanunî bir h ü k ü m 

mevcut o lmaması sebebiyle bu hususları tanzim ve tespit için bu kanun 

tasarısının tanzim edildiği anlaşılmış ve gösterilen gerekçe heyeti umumi -

yesi itibariyle komisyonumuzca da oybirliğiyle muvafık görülmüştür. 

Kanun maddeler i üzerinde yapı lan incelemeler sonucunda : 

Birinci madde, hükmünün erata da teşmili komisyonumuzca uygun 

görülerek bu maksadı temin için met inden (rütbelerine) kel imesi kaldırı l

mak suretiyle hükmünün bütün ordu mensuplar ına teşmil i kabul edil

miştir. 

İkinci madde , bu madde esas itibariyle komisyonumuzca da uygun 

görülmüştür . Ancak hükmünün sivil memur ve hizmetl i lere de tatbikini 

temin için ordu mensuplar ı arasına (Sivil memur ve hizmetl i ler ) de eklen

miştir. 
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Üçüncü madde , bu maddeye göre erata veri lecek zarurî masra f mef
h u m u n a dahil hususlar hakkında her türlü tereddütleri izale maksadiy-
le bu masraf lar ın nevi, mahiyet ve miktarlarının ve bir de erata ayrıca 
münas ip miktarda yol luk namiyle bir para veri lmesi dahi komisyonu
muzca muvaf ık görülerek bu suretle veri lecek yevmiyeler miktar ın ın tak
diri keyfiyetinin Bakanlar Kuruluna bırakı lması tespit edilmiştir. 

Bundan başka, hava tebdili maksadiy le yurda gelecek ordu mensup 
larının hastalıkları icabı oturmaları fennen zarurî görü lmüş olan mahal 
lere kadar gerek kendilerine ve gerek yarılarına ce lbetmek ist iyecekleri ai
lelerine gidiş ve geliş yol luğu ödenmesi de komisyonumuzca karar alt ına 
al ınmıştır. 

Bu madde yukar ıda gösteri len hususları ihtiva edecek şeki lde değiş
tirilmiştir. 

Geçici Madde : Kanunun yay ımından önce Kore'ye gönder i lmiş olan 
birlik mensuplar ı hakkında da bu kanun hükmünün tatbikini temin için 
Hükümetçe hazır lanmış olan metin de evvelce veri lmiş olan paralar ın 
m a h s u b u n a mütedair fıkra zait görü lmüş ve maddede sayı lan teferruata 
maha l görülmiyerek maddenin evvelce Kore'ye gönderi lenlere de teşmi len 
tatbikini temin için yeniden tertip ve tanzim o lunmuştur . 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ver i lmek üzere dosya Yüksek 
Başkanl ığa sunulur, 

Millî Savunma K. Başkanı Sözcü 

Kocaeli Kas tamonu 

Gl. Saim Önhon Gl. Rlfat Taşkın 

Kâtip 

Denizli Diyarbakır 

Gl. Fikret Karabudak Y. Kâmil Ak tuğ 

İmzada bu lunamadı 

Eskişehir İsparta 

Gl. A . Fuad Cebesoy İrfan Aksu 

İmzada bu lunamad ı 

İstanbul Kas tamonu 

Sami Yaver Gl. Galip Deniz 

Kayseri Konya 

Gl. İsmail Berkok Ziya B a d a s 

İmzada bu lunamad ı 

Rize Seyhan 

Kemal Balta S inan Tekel ioğlu 
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Bütçe Komisyonu Raporu 
T.B.M.M. 

Bütçe Komisyonu l .X IL1950 

Esas No. 1/76 

Karar No. 5 

Yüksek Başkanl ığa 

Bir leşmiş Milletler emrine veri lmek üzere askerî birlikler hal inde ya
bancı ülkelere gönderi lecek ordu mensuplar ının aylık ve ücretleriyle çe
şitli ist ihkakları ve birliğin sair masrafları hakkında Millî Sa vunma Ba
kanl ığ ınca hazır lanıp Başbakanl ığ ın 27.XI .1950 tarihli ve 12105 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun lâyihası Millî Sa vunma Ko
misyonu raporuyla birlikte Komisyonumuza ver i lmekle Millî S a v u n m a 
Bakanı Refik İnce ve Maliye Bakanlığının yetkil i temsilcisi hazır o ldukla
rı ha lde incelenip görüşüldü. 

Bir leşmiş Milletler emrine Kore'ye gönderi len Savaş Birl iğimizin men
suplar ına veri lecek aylık ve ücretlerle bunlara i lâveten ödenecek tazmi
nat ve birl iğin yiyecek, giyecek, yakacak, yol luk ve tedavi gibi çeşitli mas 
raflarının miktar ve nispetlerinin tâyin ve tesbit inde ve birlik için yapı la
cak satın almaların şekli ve ödeme tarzı hakkında ne suretle muame l e 
yapı lacağ ına dair mevzuat ımız arasında bu yo lda ş imdiye kadar tedvin 
edi lmiş hükümler mevcut o lmadığ ından Hükümet , bu vaziyet in gerektir
diği usul ve kaideleri derpiş eden yeni bir kanunun haz ır lanması lü zum 
ve zaruret ini duymuş ve bu maksat la tasarının hazır landığı a l ınan izah
lardan anlaşılmıştır. 

Tasarı hazır lanırken Devlet imizin Birleşmiş Milletler üyesi o lduğunu 
ve bu sebeple Bir leşmiş Milletler Anayasasının gerekler ine uygun olarak 
başka yer lerde de buna mümasi l çal ışmalara kat ı lmanın iht imal dahi l in
de bu lunduğunu göz önünde bulunduran Hükümet , bu maksat la yurt 
dış ına ç ıkacak askerî birlikler mensuplar ının aylık ve ücretleriyle çeşitli 
ist ihkakları ve birl iğin sair masrafları hakkında umumî mahiyet te bir ta
sarının hazır lanmasını uygun görmüştür. 

Bir leşmiş Milletler Üyesi sıfatiyle tahaddüs eden bu yeni vaz iyet kar

ş ıs ında mevzuat ımız ın noksanlarını ihmal etmek zarureti Komisyonu

muzca da yer inde görülmüştür. 

Komisyonumuzca , tasarının bütçeye tahmil edeceği külfet üzer inde 

duru lmuş ve al ınan izaha göre : 

a) Bir leşmiş Milletler Üyeliğinin tabiî bir neticesi olarak yapı lan ve ya
pı lacak olan bu kabil masrafların bütçenin gider bö lümler inde filhal mev-
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zu tahsisat la karşı lanacağı , şayet düşünülmemiş hizmetler zuhur ederse 

bunlar için de ayrıca tertip açılarak ödenek isteneceği, b inaenaleyh büt

çe d ış ında her hangi bir masrafın derpiş edi lmediği , 

b ) Halen Kore 'de bu lunan birl iğimize aylık, ücret, tazminat ve yo l luk 
gibi muhte l i f namlar la ödenecek giderlerin ki, bugünkü hesaplara göre 
seneliği takr iben iki mi lyon sekiz yüz küsur bin lira raddesindedir . 

Bu giderler bütçemizden verildiği ve veri lebileceği gibi y iyecek, g iye
cek, yakacak ve sair birtakım giderlerin de Bir leşmiş Milletler ad ına A m e 
rika taraf ından yapı lmakta o lduğu ve savaş sonunda karşıl ıklı yapı lacak 
muhasebede bütün bu giderlerin Bir leşmiş Milletler bütçes ine intikal et
tirilerek bu bütçeden garameten ödeneceği ve Hükümet imiz in masraf la
rının da bu garame dâhil inde hissemize düşen miktar la mahsubu yapı l
d ıktan sonra alacaklı veya borçlu durumumuza göre hareket o lunacağı ; 

c) Bir leşmiş Milletlere mensup sair birl iklerin dûnunda herhang i bir 

vaziyet in husulüne meydan veri lmeyeceği; 

d) Bu giderlerin tahdit ve tasrihinin önceden yap ı lmas ına imkân bu
lunmadığ ı , ancak Bakanlar Kuruluna bu tasarı ile tanınan yetkiye göre 
kararlaşt ır ı lacak esasların dışına çıkı lamıyacağı; 

Anlaşı lmışt ır . 

Tasar ının, yabancı memleket lere savaş birlikleri göndermek husu
sunda Hükümete geniş bir yetki verdiği şekilde vâki olan itirazın da va
rit o lmadığı , gerek tasarının başl ığ ından ve gerekse metn inden de anla
şıldığı üzere bu kanunla tamamiy le Bir leşmiş Milletler emr ine veri lecek 
birl iklere münhas ır ve bu yo lda gönderi lecek kıtalarına her türlü öde
nekler ini tanz ime matuf bu lunduğu ifade edi lmiş ve Komisyonumuz da 
bu görüşe kat ı lmış bulunmaktadır . 

Tasar ının maddeler ine gel ince : 

Görüşmelere Millî Savunma Komisyonu metni esas tu tu lmuş ve bu 

metn in birinci ve ikinci maddeler i ayniyle kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddenin ikinci fıkrası gereğince ödenecek gidiş ve gel iş yol

luklarının (Mülkiye Harcırah Kararnamesiy le ek ve tadilleri) hükümler i 

ne göre veri leceği tasrih edi lmiş ve son fıkrası gereğince ödenecek yol luk

ların harc ı raha müstahak aile efradına hasrının tavzihi Komisyonumuz

ca uygun görü lmüş ve madde buna göre yazı lmıştır. 

Geçici maddeye gelince : Bu madde hükmünün Kore Birl iğinin hare
kete hazır landığı tarihten it ibaren tatbiki m ü m k ü n bu lunduğu cihetle 
Ordu mensuplar ına ve ailelerine veri len yol luk ve yapı lan masraf lar ı ka
nun hükümler i dairesinde tahakkuk ett irmek ve evvelce vâki tediyelerin 
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Başkan Başkanveki l i Sözcü 

İstanbul Burdur Çanakka le 

E. Adak an F. Çel ikbaş E. Kalafat 

Kâtip 

Bursa Afyon K. Ankara 

H. Şaman A. Veziroğlu M. Bayramoğlu 

Anta lya Aydın Bolu 

A. Sarıoğlu E. Menderes M. Güçbi lmez 

Çanakkale Eskişehir Giresun 

K. Akmanlar A. Potuoğlu M. Şener 

Gümüşhane İstanbul İzmir 

K. Yörükoğ lu C. Türkgeldi B. Bilgin 

Kırklareli Konya Konya 

Ş. Bakay R. Birand M. A. Ülgen 

Maraş Ordu Seyhan 

N. Ökmen R. Aksoy Dr. S. Barı 

Tokat Trabzon Urfa 

S. Atanç S. F. Kalaycıoğlu Doç. Dr. F. Ergin 

Bir leşmiş Milletler Teşkilâtının kararma ist inaden Türkiye 'n in encebi 

memleket lere silâhlı Kuvvetler göndermesi için, bu Teşki lât And laşmas ı -

nın 43 üncü maddes ine göre "mahsus anlaşmalar" yapı lması ve bunla

rın Anayasan ın 26 ncı maddesi gereğince birer kanunla Büyük Mil let 

Mecl is ine tasdik ettiri lmesi zaruri o lduğundan bu şekilde u m u m î bir ka

n u n u n çıkar ı lmasına muhali f im. Kanunun yalnız Kore 'ye gönder i len 

Türk Birliği mensuplar ına veri lecek ödeneklere hasredi lmesi gerektiği ka

naat indey im. 

Mard in 

K. Türkoğ lu 
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bir h ü k ü m ilavesine lüzum ve mahal görülmemişt ir . 
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Bu şekilde yeniden hazır lanan tasarı ivedilikle ve öncel ikle görüşül

mes i dileğiyle Kamutayın Yüksek onayına sunulur. 
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Kanunun Kore'de savaşan subay ve erlerimize hasru kasrı gerekirken 

Hükümete geniş salâhiyetler veren ve her hâdisede Büyük Millet Meclisi

nin kararını a lmadan otomatik hareket imkânını bahşeden bir hüviyet ve

ri lmiş o lmasına muhali f im. Sebeplerini Kamutayda arz ve izah edeceğim. 

Malatya 

Mehmet Sadık Eti 

B A Ş K A N — Tasarının öncelikle görüşülmesini kabul edenler. . . Etmi-

yenler. . . Öncel ikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

İvedil ikle görüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul edi lmiş

tir. 

(Okunsun sesleri) Bu gibi tasarıların okunmas ı için, Yüksek Heyeti

nizin isteği lâzımdır. Yoksa mutlak okunması şart değildir. Arkadaşlar

dan birkaçı okunsun dediği için oyunuza sunuyorum. Okunmas ın ı ka

bul edenler.. . Etmiyenler.. . Okunmas ı kabul edi lmemişt ir . 

Tasar ının tümü hakkında söz istiyen var mı? 

Buyurun Türkoğlu. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Muhterem arkadaşlar ım; Hükümet in 

Kore 'ye askerî birlik göndermesi hakkınd ak i kararı, bir gensoru mevzuu 

o lduğu için, bu hususa temas etmiyeceğim. Ancak huzurunuza yapı lan 

masraf lar ın ödenmesi için Hükümete salâhiyet ver i lmesine dair bir ka

nun gelmiş bulunmaktadır . Bu kanunun yalnız bir k ısmına bendeniz 

muhal i f kald ım. Hükümete iki sual soracağım ondan sonra muhale fe t se

bebini arzedeceğim. 

Evvelâ Bir leşmiş Milletler anayasasının 17 nci maddes ine göre Birleş

miş Milletler Teşkilât ına ait olan masraflar Bir leşmiş Milletler Bütçes in

den yapılır ve her Devlete mütenasiben taksim edilir. Zanneder im, her 

Devlet, kendisine terettüp eden miktarda taahhüdünü yerine getirmiştir. 

Türk Devleti de kendisine düşen hisseyi ödemiş olmalıdır. Binaenaleyh 

Kore 'de vukubulan harbin bütün masraflarının da Birleşmiş Milletler Teş

kilâtı tarafından ödenmesi icabeder. Acaba teşkilât bunu ödemekte midir? 

Hükümet ten soruyorum. Eğer ödemiyorsa hiç şüphe yok ki, Türk Milleti 

Kore'ye göndermiş olduğu şanlı Tugayın masraflarını üzerine alacak ve 

ödiyecektir. Ve bu kanun esasen huzurunuza bu maksat la gelmiştir. 

Hükümet ten ikinci sorum : Şanlı Tugayın Kore'ye gönder i lmes ine da

ir o lan Hükümet kararı 26 Temmuz tarihini taşımaktadır . Şanl ı Tugayı

mız ın son grubu Türkiye 'den 25 Eylülde hareket etmiş bu lunmaktad ı r . 

Mecl is ise 1 Kas ımda içt ima etmiştir. Bugün Aral ık ayının 6 s ında bulu-
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nuyoruz . Binaenaleyh, Hükümet bugüne kadar bir masra f yapmış mıdır? 
Yapmı ş ise hangi kanuna ist inaden yapmışt ır? Kanunsuz olarak yapma
sı lâz ım idi ki, bendeniz de bunu kabul ediyorum, şanlı Tugay ımız ın ha
reketi gayet tabiî olarak bir masrafı icabettiği gibi, ai lelerinin de per işan 
b ı rak ı lmaması lâzımdır. Fakat Hükümet , kanunu bugüne kadar neden 
Mecl ise get irmekte gecikmiştir? Bu hususlara cevap ver i lmesini r ica edi
yo rum. 

Kalıyor, muhalefete taallûk eden şerhim, teklif edi len ödenek salâhi

yet i kanunu umumi bir mahiyet taşımaktadır. Yan i Bir leşmiş Milletler 

An laşmas ın ın milletlere tahmil ettiği vecibeler dolayısiyle ecnebi memle 

kete savaş maksadı ile ist ikbalde gönderi lecek bütün birl iklere ödenek 

ve rmek salâhiyetini Hükümete vermektedir . 

Bendenizce bu hatalıdır. Şu bak ımdan ki, Hükümete ancak lüzum ve 
zaruret o lduğu zaman Meclis tarafından salâhiyet veri lmelidir. Her defa
s ında ayrı ayrı kanunlar la verilmelidir. Bu masraf lar o lmasa idi Kore 'ye 
gönder i len birlik meselesi Mecliste hiç münakaşa edi lemiyecekt i . Bina
enaleyh Bir leşmiş Milletler Anlaşmasına ist inaden memleke t har ic ine ne 
z aman asker göndermek lâzımgelirse Meclisten Hükümet , ödenek bakı
mından da salâhiyet alması lazım gelecektir, kanaat indey im. Bu it ibarla 
Hüküme t taraf ından Yüksek Mecl ise takdim edi lmiş bu lunan Kanun ta
sarısının yalnız Kore 'ye gönderi lmiş bulunan Şanlı Tugayımız ın ödenek
lerine hasredi lmesi lazım geldiği kanaat indeyim. Ve bunun için de bir 
önerge takdim edeceğim. 

B A Ş K A N — Faik Ahmet Bey. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) — Muhterem arkadaşlar : Bir leş
miş Milletler emrine ver i lmek üzere askerî birlikler hal inde yabanc ı ülke
lere gönderi lecek ordu mensuplar ının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kaklar ı ve birliğin sair masrafları hakkında Hükümetçe hazır lanıp alaka
lı komisyonlardan geçtikten sonra. Yüksek Huzurunuza sunulan bu Ka
nun tasarısının, muc ip sebeplerinde izah o lunduğu üzere Bir leşmiş Mil
letler emrine Kore'ye gönderi len askerî birl iğimizin mensup lar ına veri le
cek aylık ve ücretlerle bunlara i laveten ödenecek tazminat ve sair mas 
rafların miktar ve nispet ve ödeme tarzlarının tespiti maksad iy le düşü
nü lmüş o lmakla beraber üyesi bu lunduğumuz Bir leşmiş Milletler Anaya
sası gereğince başka yerlerde de buna mümasi l ça l ışmalara kat ı lmanın 
iht imal dahil inde olması göz önünde bulundurularak umumiyet l e Bir leş
miş Milletler emrine veri lmek üzere yurt dışına çıkarı lacak birlikler men
suplar ının çeşitli ist ihkak ve masrafları hakkında u m u m î mahiyet te bir 
kanun çıkarı lması ve hükümler in in bir madde ile Kore 'ye gönder i lmiş 
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bulunan birlik mensuplar ına teşmili daha uygun müta laa edi lerek bu ta

sarı ona göre hazırlanmıştır. 

Kanunun izah edilen bu muc ip sebeplerine nazaran Bir leşmiş Millet

ler emr ine veri lecek silahlı kuvvetlere taal lûku itibariyle tasarı hükümle 

rinin evvel emirde esaslı ve bir prensip noktası olarak bir taraftan Birleş

miş Milletler anayasasının hükümler i ve bir taraftan da kendi Anayasa

mızın ruh ve muhtevas ı bakımlar ından tetkik edi lmesi laz ım gelir. 

Bir leşmiş Milletler Anayasasının 43 üncü maddesi , Mil let lerarası ba

rış ve güvenl iğ in muhafazasını desteklemek üzere Bir leşmiş Milletler Ku

rulu emr ine gerekli silahlı kuvvetlerin veri lmesinin mahsus an laşma ve

ya anlaşmalar la olacağını ve bu silahlı kuvvetlerin miktar, mahiyet ve ha

zırlık dereceleri ve genel mevkileri ile gösterilecek kolaylık ve yard ımın ma

hiyetini tespit edecek olan mezkûr anlaşmalar ın âkid Devlet ler tarafın

dan her bir inin Anayasası usulleri gereğince onanacağ ı göstermektedir . 

Türkiye Cumhuriyet i Hükümet i ile Bir leşmiş Milletler Güvenl ik Mec

lisi aras ında henüz bu yo lda akit ve imza edilip B. M. Mecl is inin tasdi

k inden geçmiş bir mahsus an laşma mevcut o lmadığ ına göre esası B. M. 

M. ince onanmış silahlı kuvvet yardımları için muhteme l masraf lar ın tes

pit usul ler ine ait umumî bir salâhiyetin Hükümete ver i lmesini derpiş 

eden bir kanunun daha evvel Meclisten çıkarı lması tecviz edi lemez. Çün

kü fer'i, külle takaddüm edemez. 

Bir leşmiş Milletler Anayasasının 43 üncü maddes i gereğ ince mahsus 

anlaşmalar yapıl ır, Anayasamız ın 26 ncı maddes i mucib ince Mecl is in 

tasv ib inden geçmeden evvel, yani bugünkü durumda herhang i fiili bir 

muhasamaya iştiraki t a zammun edecek mahiyette Bir leşmiş Milletler 

emr ine veri lerek dış memleket lere asker göndermek keyfiyeti ise y ine 

anayasalar ın yukar ıda zikri geçen ruh ve muhtevas ı gereğince ancak B. 

M. Mecl is inin karar ve tasvibine vabeste bu lunduğundan Anayasamız ın 

ruhuna uygun olmadığına kani bu lunduğumuz bir emrivaki karş ıs ında 

ancak Kore 'ye gönderi lmiş bu lunan askerî Birl iğimizin maaş ve ücretle

riyle bunlara ilave olarak veri lecek tazminat vesair çeşitli masraf lar ın tes

pit ine ait ve yalnız buna münhas ır bir kanunun derhal kabu lünü terviç 

eder, ve bunu zaruri buluruz. Bugüne kadar geciktir i lmiş o lmasını da as

la yer inde bulmayız . 

Bundan başka Birleşmiş milletler Anayasas ın ın 43 üncü maddes i 

muc ib ince mahsus anlaşmalara müsteniden yapı lacak askerî yard ımla

rın gerekt ireceği malî külfetlerin herhangi bir şeki lde bu anlaşmalar da 

nazara alınıp a l ınmaması da ayrıca düşünülecek bir mevzu o lup bunun 
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daha evvel umumî bir kanunla peşin bir prensip karar ına taraf ımızdan 

bağ lanmasın ı da bu bak ımdan faydalı bulmayız. Kaldı ki, askerî yardı

mın mal î külfetleri mevzu anlaşmalarda her hangi bir şeki lde nazar ı dik

kate a l ınmamak şıkkı ihtiyar edildiği takdirde ya Büyük Millet Mecl is in

ce onanmış bulunacak mevzu anlaşmalar gereğince veya ş imdiki gibi 

a rada bir mahsus anlaşma mevcut bulunmadığ ına göre y ine ancak Bü

yük Millet Mecl is ince onanması lazım gelen askeri göndermek şekl indeki 

birlik yardımlar için gereken masrafların tespitine ait salahiyet ler in lü

z u m hasıl o ldukça münferit kanunlar la istenilmesi bu bapta Hükümete 

u m u m i salâhiyet veren bir kanunun çıkarı lmasına bi lhassa millî ve teş

riî murakaben in müessir iyet ve devamlıl ığı bak ımından da tercih e tmek 

yer inde olacağı kanaatindeyiz. 

Bütün bu maruz sebeplerle Birleşmiş Milletler Anayasas ın ın 43 üncü 

maddes i gereğince Bir leşmiş milletler emrine silâhlı kuvvet ler ve rmek 

hususunda lüzumlu mahsus anlaşmalar yapıl ıp Büyük Millet Mecl is in

ce onanmcaya kadar daha evvel hâsıl olabilecek ihtiyaç hal inde Bir leşmiş 

Milletler emrine ancak Büyük Millet Meclisi karariyle silahlı kuvvet veri

lebi leceğinden Anayasamız ın ruh ve muhtevas ına uygun o lmıyan emri 

vakı lara bir suretle meydan vermemeyi ve aynı z amanda millî murakabe 

nin lüzumlu olan müessir iyet ini göz önünde bu lundurarak işbu kanu

nun yalnız Kore'ye gönderi len askerî birl iğimizin mensuplar ına inhisar 

ett ir i lmek üzere kanun başlığının şu şekilde : "Bir leşmiş Milletler emr ine 

veri lerek Kore'ye gönderi lmiş olan askerî birlik mensuplar ın ın aylık ve 

ücretleriyle çeşitli ist ihkakları ve birliğin sair masrafları hakk ında kanun 

tasarıs ı " olarak düzelt i lmesini arz ve teklif ederiz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Muhte rem arka

daşlar, iki arkadaşımız ın benden evvel burada ileri sürdükler i müta lâa la

rı dikkat le dinledik. Arkadaşlardan birisi bir iki mese le hakk ında Hükü

metten malûmat istiyor. Ondan sonra muhalefet inin sebebini anlataca

ğını ifade ediyordu. Diğer arkadaşımız muhalefet namına Kore 'ye asker 

gönderme hareketinin gerek Birleşmiş Milletler Anayasas ına, gerek b iz im 

Anayasamıza aykırı bir hareket o lduğunu iddia etti. Ve o hususta da bir 

tak ım mülâhaza larda bulundu. Bu mütalâalardan sonra net ice olarak 

bu istenilen tahsisatın reddi talebinde bulunmasın ı bekl iyorduk. Ve 

mant ık i o lan talep de bu idi. Fakat bunun reddi net icesine va rmak la be

raber ve mantıkî olan bir mukaddemeden sonra bunun yalnız bu hadi

seye tahsisini ve kanunun ismindeki umumiyet in kaldır ı lmasını istedi. 

Bundak i sarih tezadı anl ıyamadığımızı açıkça itiraf e tmek mecbur iyet in

dey im. 
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AZİZ U R A S (Mardin) — Oradakiler çocuklarımızdır . 

DIŞ İŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Muhale fet kanu

nun bütün inceliklerini bu kadar dikkatle göz önünde bulundurmalar ı 

na ve bundan tevellüt edecek neticelerden dolayı Hükümet in , hat ta da

ha şiddetli mesul ve muhatap tutmalarını tabiî buluruz. 

Biz, muhalefet in de da ima en geniş bir kanun anlayışı ile hareket et

mesini pek tabiî bulanlardanız. Yalnız arzett iğim gibi, deminki mütalâ-

atın mukaddemes iy le neticesinin birbirini tutmamasındaki mantıksız l ığ ı 

tebarüz et t i rmeden kendimizi a lamadım. Ve bunun esbabını izah etmele

rini arkadaş ımızdan rica ediyoruz. (Bravo sesleri). 

Arkadaş ımın mütalâalarını dinlerken, biraz hayrette kaldığ ımı itiraf 

edey im. Çünkü arkadaşımız ın hukukî malûmat ı çok kuvvetl idir ve geniş

tir. Sonra bi lhassa kendileri ikt idarda iken yapı lmış olan, tasdik edi lmiş 

olan Bir leşmiş Milletler Anayasasını muhalefet in heyeti umumiyes in in 

arkadaş ımız ın anladığı tarzda anlıyabileceğini tahmin e tmiyorum. Bil

hassa onun müzakeres inde bu lunmuş olan ve onun mesais ine iştirak et

miş olan arkadaşlar Barutçu arkadaşımızdan başka suretle d ü ş ü n m ü ş 

olmalar ı icabeder. 

Barutçu arkadaşımız ın izahına göre, 43 üncü maddeye nazaran her

hangi bir yard ım yapı lması için, iptida anlaşmalar yapı lmalıdır . An l a şma 

kimle yapı lacak?. 47 nci maddedeki Bir leşmiş Milletler K u m a n d a Heyet i 

teşekkül edecek ondan sonra o heyete imza koymuş olan devletler ara

s ında an laşma yapı lacak. Yani bu anlaşmalar da ima zabıta kuvvet i tesi

si hakk ında emniyeti , sulhu muhafaza ve her hangi bir yerde sulh bozul

duğu takdirde onu iade etmek maksadiy le Bir leşmiş Milletlere yalnız na

zari değil, maddî bir kuvvet sağlamak maksadiy le düşünü lmüş bir ted

birdir, Bir leşmiş Milletlerin eski Cemiyet i Akvam gibi alelade bir söz ebe

l iğ inden ibaret kalmaması , fiili neticeler elde edebi lmesi için düşünülen 

bir tedbirdir. 

Barutçu arkadaşımız, o vakit Hükümette bulunanlar ve ş imdi muha

lefette kalan arkadaşlar ve bizlerle beraber o vakit bu anlaşmayı bu şe

kilde anl ıyacak olurlarsa, o halde kendilerine sormak icabeder, eğer va

ziyet böyle ise o vakit ortada hiçbir an laşma yoktur. Çünkü onlar öyle di

yor. Bu takdirde Hükümet in oraya birşey göndermesi alelade, keyfi, ka

nunsuz ve hatta Birleşmiş Milletler Anayasas ına uymayan bir nevi ihdas 

yapı lmışt ır . Eğer kendileri buna inanıyorlarsa böyle konuşmak , Hükü

met i i tham eder şekilde konuşmak icabederdi. (Soldan, bravo sesleri, alkış

lar) 

550 



KORE SAVAŞLARINA KAT ILMA 

551 

İnsanlar eğer inandıkları şeye hakikaten inanıyorlarsa bü tün kuvvet

leriyle ve onun tevlit edeceği bütün avakibi istiyerek, o şeki lde istemeli ve 

o şeki lde konuşmalıdır , o şekilde talep etmelidir. (Bravo sesleri alkışlar). 43 

üncü maddeye göre ve biz im Anayasamıza göre asla hakkı salâhiyet i ol

madığ ı halde, hiç mecburiyet olmadığı halde bir Hükümet kalkıyor bura

dan 4 000 - 5 000 kişiyi karakuşi ve keyfî bir kararla uzak memleket lere 

gönder iyor . Bunu arkadaşımız bu şekilde anlıyor. Bunu cinayetle vasıf-

landırmal ıdır ve Hükümet i doğrudan doğruya Divanı Al iye şevkini talep 

etmel i idi. (Bravo sesleri). 

Şimdi mantıksızl ığı böyle tebarüz ettirdikten sonra müsaadeniz le za

tı mese leye geçeyim : 

43 üncü madde eğer kendi anladıkları gibi anlaşı lması icabederse ya

ni önce Bir leşmiş Milletlerin müşterek kumanda heyeti erkânı harbiyesi 

teessüs edecek ve diğer her vazıül imza devletle müzakere edecek, bu da

ima pol is kuvveti hakkında anlaşmalar yapacak, ve ondan sonra bu an

laşmalar mil let meclislerine, her memleket in kendi konst i tüsyonlar ına 

göre, kanuniyet kesbetmek üzere gidecek, teşriî mecl is lerden, makamlar 

dan geçecek. Bunun üç senedir neden geçmediğini Barutçu arkadaş ımız 

b i lmese bile, kendisi ile beraber bugün muhalefette ve eskiden dışişleri

ni idare mevki inde bulunan arkadaşları çok iyi bilirler ve kendis ine bu

nun neye tatbik edilmediğini uzun uzun izah edebil ir lerdi. 

Arkadaşlar , bu, bildiğimiz sebeplerden dolayı, muayyen bir kuvvet in 

ve tosundan dolayı iş leyememiştir ve bütün Bir leşmiş Milletlerin madd î 

kuvveti , madd î müeyyidesi bu suretle sıfıra indir i lmek gayesi hâsıl ol

muştur . Bizden evvelki Hükümet , yani kendilerinin de iç inde bu lunduğu 

Hükümet da ima müşterek emniyet meselesinin, müşterek zabıta mese

lesinin bir an evvel tahakkuku için çalışmışlardır. Bunun zaruret ini ileri 

sürmüşlerdir . Biz de aynı noktai nazarı ileri sürüyoruz, ileri sürdük. Bu 

defa Bir leşmiş Milletlere iştirak eden delegasyon heyet imize, Hükümet i 

miz müşterek zabıta tesisinin ve Birleşmiş Milletler Şart ının işler hale 

ge lmesi için teşebbüste bulunması talimatını verdi. 

Amer ika ve diğer bazı hükümetler aynı nokta inazarda o lduğu için bu

gün Genel Kurula intikal etmiştir. Yani Güvenlik Konseyinin veto yüzün

den iş lemediği hallerde Genel Kurulun işlemesi temin edilmiştir. Bu ne

tice fena bir netice midir? 

Arkadaş ımız diyor ki, bu maddeler, bugün 43 üncü madde tatbik 

edi lmediğ i için hiçbir kuvvet; bu anlaşmaları yapmadığ ımız için bizi, Hü

kümet i kuvvet göndermeye mecbur edemez. Göndermemel i idi. 
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Soruyorum : Güvenlik Konseyinin yard ım teklifini kabul eden 52 dev
let, biz de dâhil, onlarla beraber 53 üncü hukukî görüp kabul eden 52, 
devlet, biz de onlarla beraber 53 Devlet, Rusya 'nın bu lunmadığ ı ve veto
sunu kul lanamadığ ından istifade ederek Emniyet konsey inde bir karar 
verdi ve o karar yeni bir esas teşkil etti ve onun üzerine bu hukuk î esa
sı, bu mesnedi yani Charte ' in bu anlayış tarzını tesbitle beraber 53 de
mokrat , hür Devlet kabul etti. Demirperde arkasındaki memleket ler , on
lar bunu kabul etmediler ve bunun gayr ihukuki o lduğunu ve hukuk î an
layışın şimdi Barutçu 'nun anladığı şekilde o lduğunu iddia ettiler. (Soldan 
bravo sesleri, çok şiddetli alkışlar) (Kâfi sesleri). 

Biz, b iz imle beraber 52 memleket hukukçular ın ın anlayış şeklini ka
bul ettik. Eğer Hükümet iniz bunda hata etti ise, eğer Hükümet in i z 52 
hür, demokra t ve sulhsever milletlerle beraber hareket etti ise; onlar ın 
hukukî anlayış ına iştirak ederek hareket etti ise, eğer demirperde m e m 
leketleri arkasındaki hukukçular ın anlayışlarına iştirak etmedi ise... Hü
kümet in iz bundan dolayı mesut ve bahtiyardır. Bununla vazi fesini layı-
kiyle yapt ığ ına kanidir. 

Söz ler im bu kadardır, arkadaşlar. (Sürekli ve şiddetli alkışlar) 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) — Muhterem arkadaşlar; huzuru
nuza sunulan kanun tasarısı görünürde salâhiyet istiyen bir kanun ta
sarısıdır. Fakat kanunun hukukî bünyesi esaslı iki prensip noktasiy le il
gili o lduğu için bu noktalar üzerinde durduk. Çok temenni ederd im ki, 
Sayın Dışişleri Bakanımız bendenize cevap ver irken mütalâalar ımız ı he
yeti umumiyes iy le alarak ve heyeti umumiyes i üzerinde durarak cevap 
vermiş olsunlar. Bizim esaslı gördüğümüz prensip noktalar ı şunlardır : 

1. Üyesi bu lunduğumuz Birleşmiş Milletler Anayasas ı hükümler i ; 

2. Kendi Anayasamız ın hükümler i ; 

Fuad Köprülü arkadaşımız ın hatır latmak lütfunda bu lunduğu veçhi
le, Bir leşmiş Milletler Anayasas ın ı hep beraber kabul ettik ve Bir leşmiş 
Milletler Anayasas ın ın tahmil ettiği vecibelere tamamiy le bağl ı bu lun-
maktayızdır . İşte o beraber kabul ettiğimiz Bir leşmiş Milletler Anayasas ı 
nın 43 üncü maddes i askerî yardımlar ın ne suretle derpiş edi leceğini 
göstermektedir . Bu, mahsus anlaşmalar la olacağı için ve mahsus anlaş
malar yapı ldığı takdirde bu anlaşmalar Yüksek Heyetiniz in tasv ib inden 
geçeceği için ondan sonradır ki artık Hükümet in Bir leşmiş Milletler em
rine yard ım için icap ve ihtiyaca göre, dış memleket lere asker göndermek 
için Yüksek Meclise ge lmek için sebep kalmıyacaktır . Bir leşmiş Milletler 
Anayasas ın ın 43 üncü maddes in in lüzumlu kıldığı hususi an laşmalar şu 
ve bu sebeple yapı lmadığ ına göre, müta lâamızda beyan ettiğimiz veçhi le , 
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askerî yard ım hususunda Hükümet in dış memleket lere , fiilî o larak mu-
hasemelere iştirak mahiyet ini arzeder şekilde asker gönder i lmes in in, 
kendi Anayasamıza göre Büyük Millet Meclisinin karar ına bağl ı o lduğu
nu ifade ettik. (Sağdan bravo sesleri). (Soldan maddesini söyle sesleri). Müsa
ade buyurursanız hepsini anlatacağım. 

Biz im Anayasamız ın 26 ncı maddes i devletlerle yapı lacak mukave l e 

ler gibi harb ilanını da.. (Harb ilanı yok ki sesleri). 

B A Ş K A N — Efendim rica ederim, müsaade buyurun herkes kendi ka

naatini izhar etsin. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Kendi hukukî cümles inden ol
mak üzere mahfuz tutmuştur. Bir leşmiş Milletler Anayasas ın ın 43 üncü 
maddes in in hükümler i yerine get ir i lmemiş o lduğuna göre meseley i ken
di Anayasamız zaviyesinden mütalâa ederek gene Yüksek Mecl is in karar 
ve tasvibine ihtiyaç o lduğunu belirttik. Ve dedik ki işin esası Büyük Mil
let Mecl is ine arzedilerek tasvip kararı a l ınmadığına göre esası onanma-
mış bir meselede tahsisata taallûk eden umumî bir salâhiyet k a n u n u n u n 
Yüksek Mecl isten daha evvel ç ıkması doğru değildir. Yalnız b iz im kana
at imizce Anayasa hükümler ine uygun bulmadığ ımız , bir emrivaki karşı
s ında Kore 'ye gitmiş olan askerlerimizin maaş ve tahsisatı üzer inde her 
hangi bir şekilde durmak caiz olmaz. Çünkü oraya gitmiş olan askerler i
miz vatan hizmeti ifa etmektedir, kendilerine bir vazife veri lmiştir, o va
zifeyi şerefle ifa eden askerlerimizin tahsisat üzer inde, tazminat ı üzer in
de durarak Hükümet , Anayasanın bir hükmünü, bir emrini yer ine getir
medi diye, cezasını onların sırtına yüklemeyi b iz im zihniyet imiz a lmaz. 
(Sağdan şiddetli alkışlar, bravo sesleri). Onu bizim zihniyet imiz a lmaz. Biz 
Mecl issiz iş görme şeklinin aleyhindeyiz. (Sağdan bravo sesleri). Anayasa 
hukukunun (Soldan gürültüler) lûtfeyle... 

B A Ş K A N — Lütfen sükûneti muhafaza edin. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Ben arkadaşlar ıma. . (Soldan gü
rültüler). 

B A Ş K A N — Lütfen efendim. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Fikirlerimizi sükûnet le ifade 

edel im. (Sağdan gürültüler). Buraya fikirleri.... (Sağdan doğru dürüst konuşan
ların yeridir orası sesleri). 

(Sen mi doğru konuşuyorsun sesleri). 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Sizin telakkiniz bu . Baka l ım siz 

mi doğru konuşuyorsunuz, ben mi? Fikirlerimizi beyan edeceğiz, hakem 

u m u m î efkârdır. (Sağdan : Gayet tabiî sesleri, bravo sesleri). 
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Bu kürsüde ben konuşacağ ım, arkasından sen gelip konuşacaks ın , 

konuşacağız , fikirlerimizi ortaya koyacağız. (Soldan gürültüler). 

Lûtfeyleyin efendim. Biz burada fikirler üzer inde münakaşa yapaca

ğız, u m u m î efkâr bakacak; Barutçu bunu söylemiş, ismini b i lmediğ im bir 

arkadaş yer inden böyle bağırmış, Barutçu m u haklı , o mu haklı . U m u m î 

efkâr h ü k m ü n ü verecektir. Demokrasi bu işte. (Soldan gürültüler) 

B A Ş K A N — Arkadaşlar lütfen sükûneti muhafaza edel im, devam bu

yurun lütfen. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Bu Yüksek Mecl iste konuşul 

mayacak mese le yoktur. Rej imin konuşmaktan perva edeceği bir mese le 

yoktur, fikir olarak tahammül göstereceksiniz. (Gürültüler). 

Ş E V K E T M O C A N (Tekirdağ) — Açık ve merdane konuş, müfs idane 

değil. 

B A Ş K A N — Arkadaşlar, Lütfen sükûnet i muhafaza edel im, Başkan

lık, sadet dış ına çıkan hakkında tüzük hükümler ine göre sadede davet 

etmesini bilir. Lütfen vazifemizi kolaylaştırmanızı rica ed iyorum. 

(Efendim meseleyi ve maksadını anlamıyoruz, mesele anlaşılsın sesleri.) 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Açık ve samimî konuşuyorum. 

Ş imdi arkadaşlar, biz bu kanaatteyiz ki, gerek Anayasa hukuku, ge
rek Anayasa teamülü ve tatbikatı bak ımından böyle bir karar ın Büyük 
Millet Mecl is inin tasvibine iktiran etmesi icabeder. Bu, aynı z amanda de
mokrat ik n izamın da icabı o lmak üzere, Büyük Millet Mecl is ince konu
şulmasında, faydadan başka bir şey tasavvur edi lemez. Nihayet memle 
ket mesele ler inin memleket umumi efkârı önünde konuşulmas ı aydınl ık 
sağlar. (Soldan istediğin kadar sesleri). 

Köprülü arkadaşımız işin sadece bir noktası üzer inde durarak Bir leş

miş Milletler Anayasasının 43 üncü maddes in in gösterdiği mekan izma

nın iş l iyememesinin sebebini izah ederek bir vazifenin görü lmüş o lduğu

nu ifade ettiler. Bu, meselenin yalnız bir tarafına temas etmektir . Birleş

miş Milletler Anayasasının 43 üncü maddes in in gösterdiği mekan i zma 

iş leyememiş olabilir. Ve nitekim mahsus anlaşmalar yap ı lmamış vaziyet

tedir. 

Bu takdirde işi kendi Anayasa hukukumuz zaviyesinden müta lâa 

ederek Yüksek Meclisin tasvibine iktiran ett irmek, buraya get i rmek lâ-

z ımgeldiğ i mütalâasını ileri sürdük. 

Huzurunuza getirilen Salâhiyet Kanununun hukukî bünyes in in ilgi

lendirdiği bu iki esaslı noktayı tebarüz ett irdikten sonra da esas kanun 
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üzer indeki noktai nazarımızı belirttik ve dedik ki, hükümete böyle umu

mî salâhiyet ver i lmesi teşrii murakabenin müessir iyet i bak ımından mah

zurlu görülmelidir . Sebebini arz edeyim arkadaşlar : 

Harb ilânını icraya vermeyi kabul eden Anayasa s istemler inde bu tez 

Hükümet le r Meclislerin reylerle kredi elde etmekte o lmalar ının u m u m î 

prensip ler inden çıkan fikre istinat eder. Yani mese le odur ki, b i lhassa 

tahsisata taallûk eden, tahsisatın sureti sarfına taallûk eden mesele ler

de teşriî murakabede azamî titizlik esastır. Diyoruz ki, Kore 'ye gönder i 

len askerî birliklere veri lecek maaş , tazminat şu, bu, bunlar ın sureti sar

fına ait olan bir kanunu, umumî bir salâhiyet kanunu hal ine get i rmek 

doğru değildir. Doğru değildir çünkü; Sayın Köprülü arkadaş ımın müta

lâas ına göre, anlayışına göre esasen bu nevi kararların Mecl isten geçme

sine ihtiyaç yoktur. Nitekim bu anlayış dolayısiyledir ki; Büyük Mil let 

Mecl isi olarak hâlâ resmen bu işin esasına ittila kesbetmiş vaziyette de

ğiliz. Yalnız bu kanun vesilesiyle öğreniyoruz. Ş imdi esasının Mecl is ten 

geçmes i lazım geldiği z ihniyetine göre bir de bu işlerin masraf lar ının su

reti tesbit ine ait salahiyetleri umumî bir şekilde icraya verdiğ imiz takdir

de Yüksek Meclisin teşriî murakabes in in mânası , o z aman sadece işlerin 

sonundan haberdar o lmaktan ibaret kalacağı için mahzur ludur , diyoruz. 

Her hâdisenin münferit olarak huzurunuza gelmesi, işin her tarafını tet

kik ve murakabes ine imkân vereceği için faydalıdır, diyoruz. 

Biz bu kanun vesilesiyle işin, gerek Bir leşmiş Milletler Anayasas ı ba

k ımından, gerek biz im Anayasa hükümler i bak ımından temas ettiği 

prens ip noktalarını b i lhassa izah ettikten sonra kanun üzer indeki noktai 

nazar ımız ı bu suretle ifade etmiş bulunuyoruz. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir, kabul eder veya etmez. (Soldan alkışlar). 

B A Ş K A N — Başbakan 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Muhte rem arkadaşlar , 

söz istedikten sonra benden evvel burada konuşan Faik Ahme t Barutçu 

arkadaş ım konuşmalar ın ı bir hayli uzattı ve söz istediğim anda söz iste

memiş o lsaydım sonradan konuşmalar ının düştüğü seviyeyi gördükten 

sonra söz is temekten vazgeçerdim. Meselenin şakaya tahammülü olsay

dı ben de kendileri gibi konuşmak ve birtakım nasihat lar ve rmek mevki 

inde olabi l irdim. Sayın Barutçu 'nun konuşmasın ın sadece bir iki cümle

sini hat ır latmakla iktifa edeceğim. Sonra da mese lenin esas ına geçer im. 

Sayın Barutçu birçok laflar arasında Meclissiz iş görme z ihniyet inin aley-

hindeyiz de diyor. Ve Yüksek Meclisinize b ir takım nasihat larda bu lunu

yorlar. Nasihat larda bu lunmak icabetseydi ve yeri olsaydı ben de asıl 
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muhale fet ten, Halk Partisi muhalefet inden ve onun grubundan, partici

lik gayret ve ihtiraslarını, hele şimdi konuşulan mevzu gibi çok ağır ve 

ciddî mevzularda, bir tarafa bırakarak işin hakikatini ve aslını konuşmak 

icabett iğini kendiler ine nasihat olarak söy lemem icabederdi . (Soldan alkış

lar, bravo sesleri) Uzun yıllar memleket i Meclissiz idare e tmek gibi bir va

ziyette olanların yani Halk Partisinin. 

M U H T A R ERTAN (Bitlis) — Siz de beraberdiniz. (Soldan gürültüler). 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (Devamla) — Onu da arzedeceğ im. 

Muhtar Bey vesile verdiniz, ş imdi anlatacağım. Şimdi bir anda rüyet za

viyeler inin değişmesi , İkt idardan muhalefete geçmesi üzer ine birdenbire , 

Mecl issiz iş görme zihniyetinin aleyhindeyiz, tarz ında konuşmaya başla

malar ı ibret verici bir vakıa olarak temaşa edi lmek icabeder. 

M U H T A R ERTAN (Bitlis) — Siz de o Meclisin içindeydiniz. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (Devamla) — Şimdi Muhtar Bey 

onun da cevabını vereceğim, fırsat verdiğiniz için teşekkür eder im. Biz de 

o Mecl is in içindeydik. Hattâ bu vatanın içinde 20 milyon Türk yaşamak

ta idi ve onlarda tatbik edi lmekte idare tarzına boyun eğmekte idiler; fa

kat arkadaşlar o devirlerin, idarei cüz' iyenin asla tesir göstermediğ i de

virler o lduğunu, Muhtar arkadaşımız ın ben im kadar bi lmesi icabederdi . 

Eğer o devr in mesulünü aramak lazım gelirse mesul ler , ne Muhtar ' lar ve 

ne Menderes ' ler değil, asıl külli iradeyi el inde tutan şahsın mesu l tutul

mas ı icabederdi . (Bravo sesleri, soldan alkışlar). Bir Muhtar, beş Muhtar , 

veya on Menderes , yüz Menderes o zamanlarda memleket in kader ini de

ğ işt i rmek imkânına o gidişe küçücük bir inhiraf vermek imkân ına sahip 

değil lerdi. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) Ancak, bir irade ve arzusiyle bu 

memleket in idaresini yüzde yüz değişt irebi lmek kudret inde olan bir in

san vardı . Mesul aramak lâzım gelirse onun mesul o lması lâz ım gelir. 

(Soldan, şiddetli alkışlar, bravo sesleri) 

Yine Sayın Barutçu burası , fikirlerin konuşulduğu yerdir, diyor. Biz 

buras ın ın dövüş yeri o lduğunu da gördük. (Soldan, bravo sesleri). 

Şimdi, arkadaşlar, müsaade buyurursanız , bu tarz konuşmalar ı , bir

bir imize bu suretle, hele tarizleri, nasihat vermeler i bir tarafa b ırakal ım, 

(Soldan, bravo sesleri). Bu meseleler üzerinde memleket ve Türk Milleti 

h ü k m ü n ü vermiş bulunuyor. Kanaat imce artık bunlar ın maz iye mal edil

mes i zamanı gelmiştir. (Soldan alkışlar). Bu ciheti b i lhassa uzun zamanlar 

memleket i idare etmek mesuliyet ini üzerler inde taşımış olanların b i lme

si icabeder. Asıl muhalefet bu hakikatları görmemekten ge lemez. 
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Arkadaşlar , şimdi meselenin esasına gel iyorum. Barutçu arkadaş ımız 

konuşu lmakta olan meselenin iki esas ve çerçeve içinde müta laa ed i lme

si lâz ım geldiğini ileri sürdüler. Birleşmiş Milletler Anayasas ı ve Türk 

Anayasas ı f i lhakika bu görüşleri tamamen doğrudur. Biz de kendi ler ine 

i lt ihak ediyoruz. Ancak, hadisemizin bahis mevzuu olan mese lemiz in 

tahlili ve Bir leşmiş Milletler Anayasası ve biz im Anayasamız muvacehe 

sinde vaziyeti Barutçu 'nun görüşüne uymamaktadır . 

Evve lâ arzedeyim ki, uymamaktadır . 

Evve lâ arzedeyim ki Faik Ahmed Barutçu 'nun müta lâas ına k ıymet 

ve rmek lazımgelse idi Kore'ye asker göndermemek icabederdi . Ve Kore 'ye 

asker göndermemiz biz im Anayasamıza olduğu kadar Bir leşmiş Milletler 

Anayasas ı hükümler ine de aykırı o lmuştur. Şayet Bir leşmiş Milletler 

Anayasas ı veya bizim Anayasamıza aykırı olarak Kore 'ye asker gönderi l -

mişse, orada vatan çocuklarının kanunsuz olarak şehit o lmalar ına sebe

biyet ver i lmiş ise ve Anayasamız hükümler i ayaklar alt ına al ınmış ise bu 

kadar ağır ve vah im bir vaziyet karşısında C.H.P. muhalefet inin Mecl is in 

aç ı lmas ından 45 gün geçtiği halde bu meselede hâlâ sükût e tmekte ol

mas ın ın sebebini sormak yer inde olur. (Soldan bravo sesleri). Hattâ Mecl i 

sin açı lmasını bek lemeden önce bu hususta muhalefet in gir işebi leceği te

şebbüsler vardı . (Sağdan, yapıldı sesleri). 

Arkadaşlar , Barutçu mütemadiyen Birleşik Milletler Anayasas ın ın 43 

üncü maddes inden bahsediyor, bu lâ takrebüssalâte hikayesine çok uy

gun düşüyor . Muhalefete göre, memleket dışına silahlı kuvvet ler gönde

r i lmesi ancak ve ancak 43 üncü maddenin tatbika konulmasiy le kabil

dir. Biz vaziyeti böyle müta lâa etmiyoruz 43 üncü madden in yanında, 

hatta 43 üncü maddeden evvel bir de 42 nci madde vardır. Biraz izah 

edey im : Birleşik Milletler Anayasası sulhun korunmas ı için silahlı m ü 

dahale ler yapı lmasını iki safhada müta laa etmektedir . Birisi; bahşett ik

leri 43 üncü madde mucibince hususi anlaşmalar la Birleşik Milletler em

r inde bir zabıta kuvveti kuruluncaya kadar olan devre, diğeri de 43 ün

cü madden in tatbikından sonraki devredir. 

Ş imdi içinde bu lunduğumuz devre 43 üncü madden in tatb ik ından 

evvelki devre olduğu için tatbik edilmesi lâz ımgelen madde 42 nci mad 

dedir. Bahis mevzuu olan 42 nci madde ise; silahlı kuvvet ler in gönderi l 

mesinin, mütecav ize karşı harekete geçi lmesinin, sulh bozu lmuşsa onun 

iade ve tesisinin ne suretle mümkün olacağını tespit eden maddedir . 

B inaenaleyh Hükümet in iz 42 nci maddenin hükümler ine dayanarak 

harekete geçmiştir. 43 üncü madde tatbik edi ldikten sonra yani müşte -
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rek kumandanl ık kurulduktan ve Milletlerarası Müşterek Zabıta Kuvvet

leri tesis o lunduktan sonradır ki bunlara esas olan anlaşmalar Büyük 

Millet Mecl is ine getirilir. Halbuki bunlar ma lum sebepler henüz yapı la

mamış ve 43 üncü madde tatbika konulamamışt ı r . 

Faik A h m e d Barutçu arkadaşımız Anayasanın 26 ncı maddes inden 

bahsederek muahedeler in Büyük Millet Mecl is ine get ir i lmesinin zaruri 

o lduğunu ileri sürüyor. Anayasanın 26 ncı maddes i hakikaten söyledik

leri gibidir. Fakat vakıa ve mesele buyurduklar ı gibi değildir. (Soldan bra

vo sesleri). 

Arkadaşlar , Anayasamız ın 26 ncı maddes i mucib ince an laşma ve mu

ahede, yani Bir leşmiş Milletler Anayasası , bu kürsüye getir i lmiş ve B. M. 

M.'nin tasdikından geçmiştir. O halde Mecl isten istedikleri hangi tasdik

tir? Eğer 43 üncü maddede derpiş edi lmekte olan mahsus anlaşmalar ın , 

husus i muahede ler in tasdikini istiyorlarsa, mevcut o lmıyan bu muahe 

delerin tasdikini istemek çok garip ve abes bir duruma düşmekt i r . (Sol

dan brova sesleri ve alkışlar). 

Son olarak arzedeceğim cihet ise şundan ibarettir. Barutçu sözlerine 

baş larken, demişt i ki, meselemiz ya Bir leşmiş Milletler Anayasas ı yahut 

da kendi Anayasamız hükümler i dahil inde müta lâa edilir. 

Ş imdi -kendi fikirlerine göre- 43 üncü madde henüz tatbik edi lmedi

ği için meseley i Birleşmiş Milletler Anayasas ına göre değil kendi Anaya

samız ın iç inde mütalâa e tmek lâzımdır. O halde meseley i kendi ler ine 

uyarak Türk Anayasas ına göre ele alalım. Anayasamız ın 26 ncı maddes i 

nin biraz evvel arzettiğim gibi, bu mevzuyla alâkası yoktur. Bu takdirde 

ise geriye, Anayasanın tetkiki kalıyor. B. M. M.'nin salâhiyet ler ine taal

luk eden maddes in in o madde ise harb ilanı hususunun B. M. M.'nin sa

lâhiyetleri dahi l inde o lduğuna dair olan maddedir . İşte kendis inin, mese

leyi kanunsuz luk bakımından, biz im Anayasanın bu maddes ine dayat

mak istediği anlaşıl ıyor. Fakat ortada harb ilanı mevcut o lmadığ ına göre 

Bir leşmiş Milletler Anayasas ın ın 42 nci maddes ine göre Kore 'ye silahlı 

kuvvet ler göndermemiz in Anayasamıza muhalefet ini nereden çıkarıyor

lar? 

Arkadaş lar ım, uzun sözler arasında mevzu ile hiç a lakası o lmıyan 

bir takım ivicaçlı, bir takım düşen kalkan ifadelerle zihinleri kar ışt ı rmak 

ve bu suretle hak kazandım zannetmek doğru değildir. Efkârı umumiye -

yi, hakikat ler in sarahati karşısında, böyle birtakım iphamlar ve ka rma 

karışık sözlerle bulandırmaya çal ışmak ciddî bir muhale fet in kârı ola

maz. 
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Nasihat e tmek mevki inde bulunacak olsaydım, tekrar kürs iye geldik
leri z aman meseleyi ve fikirlerini açıkça ortaya atı labilecek bir d u r u m d a 
olmalar ı lazımgeldiğini söylemek isterdim. Bunun için de mese ley i iyice 
tetkik ve tesbit etmenin zaruri o lduğunu bir kere daha ifade e tmek zaru
retini h issediyorum. Müzakere mevzuu muhalefet taraf ından bir hayl i 
dağıt ı lmış oldu konuşulmakta olan kanuna gel ince; kanunun, gerek 
u m u m î heyeti gerekse maddeler i hakkında takdir hiç şüphesiz Yüksek 
Heyet iniz in olacaktır. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

B A Ş K A N — Faik Ahmed Barutçu. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Seyhan) — Bizim daha evvel sözümüz vardır . 

B A Ş K A N — Grup namına konuştuğu için herşeye tercih ed iyorum. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Seyhan) — Biz de müstaki l iz . 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) — Sayın Menderes arkadaş ımız ın 
Barutçu 'nun mütalâalar ına kıymet veri lmesi lâzımgel irse kaydiyle ver
dikleri cevapta kıymet taşıyan bir fikir unsuru var mı diye çok arad ım. 
Arkadaşlar , tenkid için mahal vardır, ihtiyaç vardır. A m a sözleri şahıslar
la mübareze şekline intikal ett irmenin yeri burada yoktur ve o lmamal ı 
dır. Buradaki konuşmalar ın seviyelerini düşürmemeye dikkat e tmek lâ
zımdır. (Sağdan bravo sesleri) Biz istikbale bakarak konuşuyoruz . (Gürültü
ler) Kurmak istediğimiz binanın temellerine yaramıyacak harçlar ı ayır
mak için geri lere bakmak doğrudur. (Gürültüler) Arkadaş ımın misal o larak 
aldığı mazideki Meclisiniz idare zihniyeti böyle fiili muhaseme vaziyet i ih
das eden hallerde, hatta devletlerle iktisadi münasebet ler in kes i lmesi 
hal ler inde bile kararı Büyük Millet Mecl is inden almayı bi len zihniyett i . 
(Sağdan bravo sesleri). Biz onu arzu ederiz ve onu temenni ederiz ki, da ima 
Mecl is le beraber iş görmek zihniyeti içinde olal ım. 

ŞEVKET M O C A N (Tekirdağ) — Vallahi sen şaka söy lüyorsun Barut
çu, inanmam. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Mocan Meclisle iş gö rme z ihni
yet in in dış ında bir anlayışa sahip olabilir. Ona ben im bir şey demeye 
hakk ım yoktur . 

Ş imdi asıl Menderes arkadaşımızın mevzu içine girerek üzer inde dur
duğu nokta lara gelel im: 

Arkadaş ımız işi Bir leşmiş Milletler Anayasası cephes inden tetkik 

ederken mezkûr Anayasanın 43 üncü maddesinin dış ına ç ıkarak askerî 

mahiyet te o lmıyan tedbirlere mütaall ik diğer hükümler i üzer inde dur

maktadır . Halbuki bu işte mevzuubahis olan askerî yard ım meseles i 43 

üncü madden in muhtevas ına dahil bir mesele olarak müta lâa edi lmesi 
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laz ımgelen bir meseledir. Nitekim Dışişleri Bakanı arkadaşımız da bunu 
böyle kabul etmiştir. 43 üncü maddenin mahsus anlaşmalar mekaniz
mas ından iş l iyememiş o lduğunu söylemiştir. (O da ayrı sesleri ) 41 inci 
maddey i okuyal ım 42 nci maddenin 41 inci maddeye atfını ve 43 üncü 
maddey i okuyal ım göreceksiniz ki, maruzat ım tamamen met inler in sara
hat ine istinat etmektedir. Mamaf ih Bir leşmiş Milletler Genel Sekreteri de 
Bir leşmiş Milletlere verdiği raporda da bunu söylemiştir. Demişt ir ki, 43 
üncü madden in askerî yard ım için lüzumlu kıldığı mahsus anlaşmalar 
yap ı lmadığ ından dolayı biz Bir leşmiş Milletler üyesi o lan devlet lere aske
rî ya rd ım için sadece tavsiyede bulunabildik. 

Arkadaşlar , hakikatlerin içinde kalarak konuşmayı b i lmemiz lâz ım
dır. Efkârı umumiyeye vaziyeti o lduğu gibi ifade etmenin faydaları içinde 
ka lmayı b i lmek lazımdır. Vaziyet budur. Bir leşmiş Milletler Anayasas ı 
bak ımından vaziyet budur. 

Şimdi, Bir leşmiş Milletler Anayasas ı bak ımından vaziyet şu olabilir : 
Bir leşmiş Milletler Anayasas ın ın 43 üncü maddes i icabı mahsus anlaş
malar yapı lmadığ ı için askeri yard ım mevzuubahis olduğu zaman ne ya
pı lmak iktiza eder? Asıl mesele bu. Yapı lacak şudur : A l ınacak olan ka
rarın Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzı lâzımdır. Bu, biz im Anayasa
mız bak ımından lüzum ve zaruret ifade eder. 

Ş imdi yeni unsur olarak Menderes arkadaşımız dediler ki, b iz im Ana
yasamız ın ist inad edilen 26 nci maddes inde sadece harb ilanı hali vardır, 
harb ilanı hal inde iş Meclisin hukukuna taalluk eder, ha lbuki burada 
harb ilanı vaziyeti yoktur. (Yok ya sesleri, mevzu ile alakası nedir sesleri.) Na
sıl a lâkası yok beyler, nasıl yok. 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun efendim. (Devam, devam sesleri.) 

FAİK A H M E T BARUTÇU (Devam) — Şu Salâhiyet Kanunu tasarıs ının 
Hükümet tarafından yazı lan gerekçesinin ilk cümlesini okuyay ım. 

"Birlik hal inde ve savaş maksadiy le yabancı memleket lere gönderi le

cek...". 

Dış memlekete Bir leşmiş Milletler emrine veri lerek gönder i len askerî 

birl iğimiz savaş için gönderi lmiştir . Ve bugün savaşmaktadır . Şerefle, 

şanla.. (Soldangürültüler). 

Müsaade buyurun efendim. Bu konunun müzakeres inden evvel Hü

kümet in huzurunuzda okunan bir tezkeresi Kore 'deki vaz iyet in adını 

koymuştur . Hükümet in yazdığı tezkerede söylenmektedir ki, Kore 'ye gön

derdiğ imiz askerî birlik mensuplar ına harb hal inin şu, şu hükümler in in 

ta tb ikma karar verdik. Ve bunu Yüksek Mecl ise arzediyoruz. 
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Hükümete bu yetkiyi veren 1211 numaral ı Kanun şunu söyler : Se

ferberlik ilan edi lmeden harb ilan edildiği veya fiilen m u h a s a m a başladı

ğı takdirde Hükümet şu, şu yetkileri kullanır. 

Hükümet , vakıanın adını koymuş zaten, bu şahsi takdir mevzuu de

ğildir, fiilî muhasama hali... 

M E M İ Ş YAZICI (Erzurum) — İkinci fıkra. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Müsaade buyurun Harb haliy

le fiili o larak m u h a s a m a n m başlaması , fiili olarak muhasamaya iştirak 

vaziyet i arasında hukukî olarak, realite olarak mahiyet it ibariyle fark 

yoktur . (Çokfark var sesleri). 

Aziz arkadaşlar ım; ben niçin, böyle esaslı müh im bir mese len in m e m 

leketin hayat ına taallûk eden bir meselenin, Büyük Millet Mecl is inin hu

kukuna taallûk eden bir mesele Büyük Millet Mecl is inde konuşu lmama

sı için metinleri zor lamak istiyoruz diye düşünüyorum, niçin bi lâkis ak

sine o lmak lâzımdır. Metinlerin tersine zor lanmasına ihtiyaç yoktur ve o 

yo la g i tmemek lâzımdır. 

Ben enteresan bulacağınız bir örnek arzetmek isterim. 1874 tarihi 

Fransız Anayasas ı harb ilanı salâhiyetini tekrar Re is i cumhura vermişt ir . 

Re is i cumhura bu salâhiyet verilmiştir ama, daha evvelden Mecl is ler in rı

zasını istihsal etmek şarttır. Bu ikinci fıkra Hükümet in metn inde mevcut 

değildi. İkinci fıkrayı komisyon ilave etti. 

Hükümet namına şunu söylediler : Biz bu fıkrayı koymadık . Niçin 
koymad ık? Fransa'nın âmme hakkı şu teminatı vermeye kâfidir ki, Reisi
cumhur teşrii meclislerin rızasını a lmadan harb ilan etmez. 

Raportörün cevabı şu o lmuştur : 

Biz istiyoruz ki, Fransa kendi mukadderat ına hâk im olsun, biz ist iyo

ruz ki, onun sözü o lmadan ne harbe teşebbüs edilebilsin, ne harb edi le

bi lsin. 

Biz im Anayasamızda ise bu işe hususi surette it ina edilmiştir. Bu 

harb ilanı keyfiyetiyle. (Gürültüler). (Sağdan harb ilânı yok sesleri). Harb i lanı 

keyfiyetiyle fiilen harb içine girmiş olmanın aras ında hukukî olarak, re

alite olarak fark yoktur. (Sağdan çok fark var sesleri). Böyle telâkki edebil ir

siniz, bu telakkiye ben birşey d iyemem. Mütalâa olarak muhteremdir . 

A m a nazar ımızda muteber değildir. Mesele budur. 

Arkadaşlar ; biz Anayasanın bu husustaki h ü k m ü n ü n kendine mah

sus ayrı bir hususiyet i mevcut olduğu kanaatindeyiz. Büyük Millet Mec

lisinin hakları meyanında harb ilanı keyfiyetine mütenaz ır o lmak üzere 
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başkumandanl ık dahi Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mânev iyes inde 

mahfuz tutulmuştur. Bunlar hep birbirine mütenazırdır . Bu mil let in ağ

zı çok yanmışt ır . (Soldan alkışlar, bravo seslen, gürültüler, devam sesleri). 

A B D U L L A H GEDİKOĞLU (Ankara) — Barutçu, yalnız s izden yandı , 

s izden Halk Partisinden. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Arkadaşlar; sükûnet le dinle-

meseniz dahi fikirlerimi tamamlamadan inecek değil im. (Devam sesleri, de

vam dinleriz sesleri). 

Tarihte öyle misaller vardır ki, değil Meclisin, hatta Hükümet in bütün 

azasının kararı o lmadan bir memleket i harbe sürükleme net ices inde de 

bütün varl ığımızı gaybetme tehlikesi ile karş ı laşma imtihanının titizliği 

iledir ki, Anayasada harb ilanı yetkisini Büyük Millet Mecl is inin el inde 

bu lundurmaya itina edilmiştir. (Malûm, malûm sesleri). 

İşte bu bakımdandır ki, memleket in hassasiyet le üzer inde durmas ı 

lâz ımgelen Mecl isin hukukuna taalluk eden bir meselenin Mecl is huzu

runa getir i lmesi lüzum ve zaruret ine kani bulunmaktayız . 

Arkadaşlar ; Anayasa sistemleri itibariyle işi Meclisin tavsibine arzet-

mek iht iyacında bulunmıyan bütün demokrat ik memleket ler in verdiği 

misal ler siyasi terbiye ve görüşlerimizi o lgunlaşt ırmaya hizmet edecek ör

nekler olmalıdır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Gösterin, göster in. 

H İ M M E T Ö L Ç M E N (Konya) — Bir misal. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Misal vereceğim. İngiliz Parla

mentosunda askerî yardım meselesi görüşüldükten sonra cevap ver i lmiş

tir ve bidayette Kore ihtilafına iştirak mevzuubahis olduğu zaman birçok 

İngiliz gazeteler inde ihtirazî kayıtlar ileri sürülmüştü. İşin Par lamentoda 

görüşülmes i sayesindedir ki, mevzu iktidar ve muhalefet sözcüleri tarafı

ndan etrafiyle aydınlatı larak bütün tereddütler bertaraf o lmuş, İngilizle

rin bağl ı oldukları prensipler üzerinde tam mutabakat lar ı temin edi lmiş

tir. Ben Belçika Başbakanının radyodaki beyanat ını okudum. Belç ika 

Başbakanı diyor ki : Âcil bir vaziyet karşıs ında par lâmento içt ima halin

de o lmadığ ı için meseleyi umumi efkâr önünde müzakere ve münakaşa 

e tmek imkânın ı bulamadık. Muhalefet l iderleriyle görüştük, ş imdi rad

yoda bütün meseleyi memlekete izah etmektey im diyor. Bu her yerde 

böyledir al ınan kararı Par lâmentonun tasvibine ihtiyaç o lmıyan memle 

ket lerde dahi işi umumi efkâra etrafiyle izah etmek kadar tabiî birşey 

yoktur. Demokrat ik nizamın icabı budur. 
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Aziz arkadaşlar; bu meseleler nihayet bu salâhiyet kanununun temas 

ettiği prensip noktaları o lmak üzere tarafımızdan üzer inde ehemmiye t l e 

duru lmas ı iktiza eden noktalar o lmak üzere belirti lmiştir. Salâhiyet ka

nununun esası hakkındaki noktai nazarımız da ayrıca izah edilmiştir. 

Münfer i t kanunlar la salâhiyet al ınması esasının i lt izam edi lmes inde ha

kikaten büyük fayda vardır. Mahzur kabili tasavvur değildir. Millî mura

kabenin üzerinde titiz o lması lâzımgelen Yüksek Mecl isinizin bu prensi

bi kabul etmesinin yer inde olacağını tekrar arzederim. (Sağdan bravo ses
leri, alkışlar). 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Uzun söyl iyecek 

deği l im. Barutçu arkadaşımızın iktidarı Anayasaya riayet ve millî mura

kabeye ehemmiyet vermeye davet eden sözlerinden dolayı kendi ler ine çok 

minnettar ız . Emin olabilirler ki, iktidar, hiç o lmazsa muhalefet kadar 

millî murakabeye taraftardır. Yalnız maziden bahsed iyorum dediler, aca

yip acayip bazı misaller getirdiler. Hakikaten maz iden bahsetmiye l im ve 

bahse tmemek çok iyi olur, ist ikbalden bahsedel im. Maz iden bahsedersek 

millî murakaben in o zaman nasıl yapıldığını çok iyi biliriz. 

Yalnız şuna emin olsunlar ki, iktidarda bulunan parti, iktidar Hükü

meti, milletvekil i arkadaşlarımız millî murakabe vazifesini, asgarî sizin 

kadar ve hassasiyet le yapmaktadır lar . Buna emin olunuz. (Alkışlar sol
dan). Bu itibarla, lütfen demokrasi dersine lüzum yoktur, doğrudan doğ

ruya sadede gelel im ve esas meseleleri konuşal ım. 

Arkadaşlar , mütemadi bir şekilde, arkadaşımız, hiçbir madde zikret
meden , Anayasanın, Hükümet in şu hareketinde, yani Kore mese les inde 
Bir leşmiş Milletler pakt ına kendisinden evvel Hükümet in izah etmiş ol
duğu Bir leşmiş Milletler şartının ki, biz im kanunlar ımız ın içindedir, o ka
nunlara riayet mecburiyet i ile yapmış olduğu vazifeyi arkadaşımız alıp 
bir hücum vesilesi gibi kul lanmak istiyor. Harici mesele lerde o lsun bu gi
bi şeyleri siyaset mevzuu etmemelerini rica ederim. 

Demokrat Partinin yıl larca harici siyaset meseles inde nasıl temkinli , 

vekarl ı ve vatanperver davrandığını kendilerine hat ır latmak isterim. (Sol
dan alkışlar). 

Arkadaşlar , şunu söyliyeyim ki, bir fikir nasıl, ne maksat la söylenir

se, öyle olur. İyi niyetle söylenen fikir vardır. Kötü maksat la söy lenen fi

kir vardır. Dahili siyaset oyunu ile söylenen laflar vardır. 

Arkadaş ımız hiçbir mani madde , hukuki olarak Hükümet neden böy

le yaptı , kanunun filan maddesinin, sarahatine mugayirdir , diye böyle 

birşey söylemedi. Yalnız kendinin filan maddeyi anlayış tarzına göre söy-
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ledi. Herhangi birşey herkes tarafından türlü türlü anlaşılabil ir. Bu, bi

rinci mesele ; 

İkincisi; Kore 'ye asker gönderi lmesi , böyle bir harp değil, harp ilanı 

değil, su lhun muhafazası , agresyonun geri bırakı lması, man i o lunmas ı 

hareketidir . 

Hükümet bunu Meclise söy lememiş. Mecl is açık bu lunduğu zaman 
Hükümet bütün vaziyeti, o dakikaya kadar olan bütün hadiseler i geldi, 
Mecl ise anlattı , bütün muhabereler i okudu, matbuata tebliğ etti. Bunun 
dış ında gizli kapakl ı birşey yoktur. 

Biz hukukan sağlam bir esas üzerindeyiz. Yalnız biz değil türlü mil
letler hukukçular ı bu maddeyi , şartın tatbik tarzını biz im gibi anladı . Bi
naenaleyh Faik Barutçu belki, 52-53 milletin hukukçular ından daha 
yüksek, daha dâhiyane hukukçudur , o ayrı, o kendis inde kalsın. A m m a 
biz böyle an lamakta 53 milletle beraber o lmamız, anlayışımızın doğru ol
duğu bunun la da sabit bulunuyor . 

13 memleke t asker göndererek yardım yapmışt ır . Bu 13 memleket in 
Par lamento lar ından bu meseleyi geçiren yalnız Kanada'dır , diğerleri böy
le b irşey yapmamış lard ır . Çünkü mecburiyet ler i yoktur, b iz im de mecbu
riyetimiz yoktur . (Sağdan var sesleri). Yoktur, istediğiniz gibi an lamakta 
serbestsiniz. Biz böyle anlıyoruz, efkârı umumiye hükmünü vermekte 
serbesttir. O itibarla böyle kalkıp indî bir tefsirle bir çeşit müta lâaya var
mak doğru değildir. Onun için ben arkadaşlar ımdan rica eder im, kendi
leri açık olsunlar, sarih olsunlar böyle büyük mesele lerde açık olsunlar. 
Al t tan alta, sinsi sinsi, gizli propaganda yapmak yahut fikirleri sak lamak 
doğru bir hareket değildir. (Sağdan asla asla sesleri). 

Eğer demin söylediğim gibi vatandaş hakkını. . . (Sağdan şiddetli gürültü
ler, sıra kapaklarının vurulması) (Soldan alkışlar). 

H Ü S A M E T T İ N TUGAÇ (Kars) — Sözünü geri al... (Gürültüler) (Soldan de
vam ediniz sesleri). 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla ) — Bu Kore 'ye asker 

göndermeye hata ettiniz deyiniz, böyle deyin. (Sağdan yanlış anlıyorsun ses
leri) (Gürültüler) (Sağdan öyle diyen yok sesleri) (Soldan devam devam sesleri). 
Hükümet hata etmiştir, kanunsuz davranmıştır , hükümet in Divan Âl iye 

şevkini teklif edin. Zihniyet bu. Rica ederim. Efendiler sizleri memleket in 

hayati menfaat lar ında olsun vicdanlarınızla bir dakika başbaşa ka lmaya 

davet ed iyorum. (Sağdan gürültüler) (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgad) — Reis Bey usul hakk ında söz ister im. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Söz isterim. 
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B A Ş K A N — Şimdi Grup namına bu arkadaşa söz vermiş bu lunuyo

rum. Siz ş imdi söz istediniz. Grup namına konuşuyor . Sonra siz de söy

lersiniz. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Hükümetten iki soru so rmuş tum. 

Cevap vermedi ler . 

B A Ş K A N — Olur, sonra. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) — Aziz arkadaşlar, Demokrat Parti Grubu adı

na sayın muhali f ler imize arzetmek istediğim cevapları dikkat le ve soğuk 

kanlı l ıkla dinlemelerini sözlerimin başında bi lhassa rica ve ist i rham ede

r im. 

Sayın muhali f lerimiz emin olsunlar ki; bu memleket içinde o lduğu gi

bi, bu Mecl is içindeki Demokrat Parti çoğunluğu da Mecl is hakimiyet ine , 

mil let hâkimiyet ine büyük bir hassasiyetle inanmış , bağ lanmış ve o 

uğurda herşeyi göze alarak ileriye atılmayı cana minnet b i lmiş insanlar

dan terekküp etmektedir. 

Kendi ler i de pek alâ takdir buyururlar ki, mazi leri mesul iyet ler le 

mahmu l olan insanlar mesuliyetleri kolay kabul ederler. Fakat mazi ler i 

mesul iyet ler i karş ı lamada dahi tereddüde düşmeler i , çekingen o lmalar ı 

bir tabiat kanunu iktizasındandır. Onun için bu bak ımdan m e m n u n , 

müster ih ve mutmain olsunlar. Bu Meclisin mukaddes çatısı a l t ında De

mokrat Parti Grubunun çoğunluğu, mazileri mesul iyet ler le m a h m u l in

sanlardan terekküp etmiyor. Milletin en yeni, en temiz ve en genç unsur

lar ından terekküp ederek canla, başla çalışarak, mil letin hakkını ve hu

kukunu müdafaa ve murakabe yo lunda ve icabederse savaşmak için bu

raya gönderdikler i akıncılardır. (Bravo sesleri ve alkışlar). 

Bu itibarla kendilerine bi lhassa şunu hatır latmak ve arzetmek iste

r im ki, bize bunu hatırlattıkları için teşekkür eder im, fakat Kore 'deki 

kahramanlar ımız ın iaşe, tazminat ve ödenekleri için gec iken bir Kanun 

tasarısını bahis mevzuu ederek usul harici derhal ihtilat ett irerek genso

ru mevzuu yapan, daha doğrusu gensoru mevzuuna bugün get iren ken

dileridir. Madem ki arzu ettiler, o halde lütfen dinlesinler. Biz bu konuş

malar ı Pazartesiye bekl iyorduk, erken başladılar, bir meydan muharebe 

si vermek istediler. Çabuk kazanmak, haksız davalarını küçük taktikler

le kazanmak yo luna gittiler. Sayın muhali f lerimize, muar ız lar ımıza y ine 

şunu da arzetmek isterim ki; aylarca evvel Mecl is d ış ında ve mil let için

de bin türlü vasıtalarla ortaya atılıp kaybettikleri bir meydan muharebe 

sini Mecl iste kazanmak istiyorlar. Hayır arkadaşlar bu davayı, bu tezi ay

larca evvel millet huzurunda millet içinde nasıl ortaya attıklarını ve nasıl 
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kaybettiklerini hepimiz kendi bölgeler imizde savaşa savaşa gördük. Mil

let iç inde kaybedi lmiş davaların Meclis içinde kazanı lması belki eski de

vir lerde m ü m k ü n olabilirdi, buna misaller de gösterilebilir. Fakat millet 

çoğunluğu tarafından kazanı lmış ve tutulmuş bir Hükümet i ve onun ka

rarını Mecl is ekseriyetinin tutmamasına, düşürmes ine imkân yoktur ar

kadaşlar. 

Sayın muhali f lerimiz fazla birşey daha yapıyorlar. Hükümet i y ıprata

l ım derken Hükümet i kahraman mevki ine çıkarıyorlar. Çünkü kanunlar 

aşırı, Mecl ise danış ı lmadan karar almış, Kore'ye asker göndermiş . Bu su

retle Hükümet i Kore'de çarpışan kahramanlar ımız kadar kanunlar üs

tünde hareket eden kahramanlar durumuna yükselt iyorlar. Biz bundan 

korkuyoruz . Yar ın Hükümet imiz çıkarsa derse ki : Ben kanunsuz karar 

a lmış o lsam dahi Kore'deki kahramanlar ın memleket ist ikbaline yapmış 

o lduğu büyük hizmet karşıs ında demin burada söyledikleri gibi beni is

terseniz Divanı Aliye sevkedin, isterseniz cinayet mahkemes ine sürükle-

yin. 

Arkadaşlar , Hükümet bi lhassa bu karariyle bütün bir mil let tarafın

dan tutu lmuş (Soldan bütün dünya tarafından sesleri) bütün dünyaca beğe

nilip takdir edi lmişken şimdi siz bu hareketlerinizle onları vazi fe ler inden 

aşkın işler görmüş, kahramanlar mevki ine yüksel t iyorsunuz. 

Aziz arkadaşlar ım, bugün mevzuubahis olan kanunun millet haklar ı 

bak ımından üzerinde durulması , görüşülmesi icabeden iki cephesi var

dır. Birincisi kanunun gelmesi gecikmiştir. Biz Demokrat Parti çoğunlu

ğu olarak Hükümet in bu kanunu bu kadar gecikt irmesini doğru bu lmu

yoruz arkadaşlar, çünkü kanun kendis inden önceki z amana ait işlerin 

de yapı lmasın ı amir olan bir kanundur. Ben kendi Hükümet imizden r ica 

ed iyorum, bir daha bize bu kanunlar ı çabuk ve erken getirsin. Eski Mec

lislerde bu gibi kanunlar çıkmıştır. Hatta en son 1943 Meclisi açı l ırken 

Sayın Avni Doğan 'm takririyle Cumhurbaşkanl ığ ına ait Tahsisat Zammı 

kanunu buna bir misaldir. 

AVN İ D O Ğ A N (Yozgad) — Asla, asla!... 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) — Ayrıca Büyük Millet Meclisi, kendinden 

evveli bir Mecl is in bu tahsisatı.. . 

AVN İ D O Ğ A N (Yozgad) — Yalan, asla. 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) — Kendis inden evvelki Mecl isin ödenek pa

ralarını tesviyeyi emreden kanun da çıkmıştır. Lütfen bakarlar, yukar ı 

da, kütüphanede duruyor. 
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İşte biz bu kötü ananeye uyulmamasını , Hükümet imiz in b i lhassa bu 
ödeneklere ait tasarıları Meclisin açıldığı ilk günlerde get irmiş o lmasını 
ist iyoruz. 

Esasen, bu vesile ile Kore'ye Anayasa meseleler ine g ir i lmemesi icabe-

derken, maalesef bugün bu kürsüde karşı parti grubu mütaaddi t defalar 

bu mevzua girdiler. Müsaadeniz le kısaca bendeniz de temas e tmek isti

yo rum. 

Arkadaşlar , meselenin hukukî ciheti, hayati bak ımdan iki noktada 

temerküz ediyor; birisi, Anayasa meselesi, diğeri, Bir leşmiş Milletler şar

tı meselesi . 

Aziz arkadaşlar ım, yaşlı larımız iyi bilirler, gençler imize de hatırlatı

r ım, Türk Anayasas ı hangi tarihte yapıldı? Türk Anayasas ın ın yapı ldığ ı 

zamanlarda bu maddeler tedvin olunurken Mecl isin hissiyatı şu idi; bir 

taraftan Amer ikan mandası , bir taraftan da İngiliz, Fransız emperyal iz-

ması hudutlar ımız ı çevirmişti. Böyle bir zamanda Anayasa yapı l ıyordu. 

Ötede, Birinci Cihan Harbine, o zamanki iktidarın birkaç bakan em

riyle nasıl girdiğimizi bi l iyordu. Değil bir Hükümet bir Hükümet in b irkaç 

uzvunun verdiği kararla Sivastopol l imanını topa tutarak harbe g irmiş

tik. Bundan ne Meclisin, ne milletin haberi vardı. İşte bu tarihî şartlar 

içinde, bunlardan i lham alarak o zamanın Anayasas ında bugünkü şart

ların hiçbiri yoktu. Ortada ne Milletler Cemiyeti , ne Bir leşmiş Milletler, 

ne yı ldır ım harbi, ne atom harbi vardı. Bugün biz im Anayasamız ın yapı l 

dığı zamanki tarih şartlarından çok uzaktayız. Yı ldır ım harbi, a tom har

bi devr inde yaşıyoruz. Biz nasıl ilanı harbli harbler bekleriz. 

B A Ş K A N — Kanun mevzuunda lütfen... 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Eğer sayın muarız lar ımız Anayasa hakları

nı aramak istiyorlarsa Anayasanın hâlâ bomboş duran kısımları vardır. 

Cumhurbaşkanl ığ ı tahsisatı, Bakanların mesuliyetleri . . . Bunlar Anaya

saya göre yapılmalıdır. Bunun gibi birkaç Anayasa maddes i var ki, bu 

Mecl isin en büyük salâhiyetlerinden olan kes inhesap raporları, iki sene

de bir muhakkak gelmelidir. Halbuki hâlâ daha 1944 ün kesinhesabı gö

rülmemişt ir . Eğer sayın muhalif ler Anayasa hukukunu yürütmekte sa

mimi iseler, bu maddeler i de beraber yürütmelidir ler. Nihayet bu takriri 

veren ve sualler soran müstaki l arkadaşımız Anayasa hükümler in i yü 

rütmekte c idden samimî iseler yapacağı birçok şey vardır. Anayasan ın 26 

nci maddes in i daha sarih şekilde tespit, tedvin edecek bir kanun madde 

si teklifine teşebbüs edebilirler. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Yalnız baş ıma yapamam. 
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CEZMİ T Ü R K (Devamla) — Bu nevraljik nokta lara dokunmay ı gayet 

iyi bi len, b ir takım kanun teklifleri getiren bu arkadaşımız bu mevzu üze

r inde de bir kanun teklifi teşebbüsü ile bu milletin bekçisi o larak yapa

cakları hareket ler in en iyisi o lurdu, ben bunu grup adına o lmasa da şah

sen alkış lardım. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Tek baş ıma yapamam. 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) — Fakat maalesef bir Millî pol it ika meseles i 

ö lüm kal ım savaşı meselesi , Kore kahramanl ığ ı meseles i derhal küçük 

pol i t ika oyunlar ına alet edi lmiş ve Hükümet meselesi yap ı lmak istenmiş

tir. 

Hepiniz bilirsiniz ki, Mecl is dışında kaybedi len dava Mecl is iç inde tek

rar edilmiştir. 

Bir leşmiş Milletler şart ında okursanız birçok maddeler var arkadaş

lar. Yalnız 43 üncü maddede , hususi anlaşmalardan bahsediyor . Bir leş

miş Milletler şartı bu madde dış ında bazı maddeler tespit ettiği gibi ayrı

ca 42 nci maddede tespit ettiği gibi; 51 nci maddes inde de hatta Güven

lik Konsey i harekete geçmese dahi Birleşmiş Milletler üyeleri aras ında 

yard ımlaşmay ı takabbül etmiştir. Bir millet olarak ve o mil let in vekil leri 

o larak tasavvur ediniz arkadaşlar; Tanrı göstermesin Kore 'ye saldıracak

larına bize saldırsalardı.. . Derhal Birleşmiş Milletlere müracaat edecek

tik ve Amer ika ' ya telgraf çekecektik, bize yard ım ediniz diye. Amer ika 

şöyle cevap verseydi : Amer ikan Kongresi toplantıya davet edilmiştir, mü

zakereler sonunda neye karar verirse ona göre size haber veri lecektir. 

Böyle bir du rumda geçen saatleri, hummalar ı , günleri haftaları bir dü

şünmek yeter. İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına. O n u n için bugü

nün ahval ve şartları altında, bugünün yı ldır ım ve a tom harbi devr inde, 

Bir leşmiş Milletler Anayasasının 51 inci maddesi , Güvenl ik Konsey in in 

kararları haric inde, yardımlaşmayı , sulh ve barış için vuruşmay ı kabul 

e tmiş ve Büyük Millet Mecl is inde böyle bir kaydi ihtirazideki de rmeyan 

ed i lmeden geçmiş olan bu Anayasanın tasdiki karşıs ında, ş imdi burada 

kalkıp madde ler üzer inde formalist hukukçu gözü ile durmak, hem de 

ne zaman. . Kore 'de kahramanl ık destanları yazmakta o lduğumuz, Türk 

kanını ak ı tmakta o lduğumuz bir zamanda yapmak, en hafif mânasiy le 

hafifliktir. (Sağdan alkışlar). 

Bu işin bir de askerî ve manevî cephe üzer inde ne fena tesir yapaca

ğına sayın muariz ler imiz hiç dokunmuyor lar . Asker ler i gönder iyoruz ve 

harb ett ir iyoruz. Bunun fena tesirini şu misal le arzetmek isterim: Bu aciz 

arkadaşınız Ağrı harekâtı s ırasında bir alayın emr inde idim. Bu sırada 
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serbest fırka denemesi o luyordu. Gayet iyi b i l iyorum, bir m ü s a d e m e es

nas ında 7-8 yaralı vermiştik; bir gerilla içindeydik. 29 gün gec ikmiş bir 

gazete okuduk : İzmir r ıht ımında halk Fethi Beyi karşı lamış, mücade le 

o lmuş , Jandarma bir vatandaşı ö ldürmüş. Bu haberin cephe demek olan 

böyle bir müsademede insanların maneviyat ında ne kadar menfi tesirler 

yapacağ ına bir küçük misal olarak göstermek ist iyorum. 

Arkadaşlar ; mânev i birlik, yıllar ve yı l larca her şeye rağmen bir millî 

birlik ve yaptığımız dış cephede, hem de kanlı savaşlara girdiğimiz bir an

da bunu 2'ye, üçe, 5'e parça lamaya çal ışmak. Bunun mânas ı ne demek

tir söylemek istemiyorum arkadaşlar. Tarih huzurunda, kendi v icdanla

r ında kendiler ine soruyorum. Kendi hükümler in i kendileri versinler. 

Kendi veremiyecekler i hükmü yarın bu millet, öbür gün de Türk tarihi 

verecekt ir arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Bir noktayı daha huzurunuzda belirteceğim. Biz bu şartın maddeler i 

nin ne olacağını daha bi lmeden iki Devlete harb ilan etmiştik arkadaşlar . 

San Fransisko şartını kabul için daha maddeler inin ne olacağını b i lme

diğimiz bir şart için millî v icdanımıza aykırı olarak; iki Devlet avakibinin 

ne olacağını düşünmeden ve b i lmeden katıldık arkadaşlar. (Sağdan Meclis 
karar verdi sesleri). 

Şimdi maddeler i taayyün etmiş, anlaşı lmış ve anayasası Mecl isten 

geçmiş bir anayasanın işlemiyen, ölü ve hükümsüz maddeler i üzer inde 

hukuk i müeyyideler ve mesnet ler aramaya çalışıyorlar arkadaşlar . 

Nihayet müsaadeniz le bir noktaya daha temas edeceğ im; 

Kore 'nin mukadderat ında tıpkı biz imkine yakın bir benzerl ik vardır. 

Kore'yi kızıllar ikiye böldükten sonra evvelce tıpkı biz im gibi orada da bir 

rejim vardı , Büyük servetler ve siyaset küçük zümreler in el inde idi. Bir 

demokras i diktatoryası ve onun başı da bir diktatörlüğe dayanıyordu. 

Kore tıpkı bizim gibi mücadele yaptı ve Haziran 18 de gizli seç im ve 

serbest oyla Kore meclisi ilk defa olarak demokrat bir rej ime girdi. T a m 

mânas iy le biz im gibi yepyeni bir demokrasi rejimini mil letçe beraber kur

dular. Demokras in in ışığı ve nuru altında istikbale emin nazar lar la bak

maya başladılar. Bunu kızıllar çekemedi. Haftasında Kore 'ye saldırdılar. 

Kore 'de biz im Mayıs zaferi gibi Haziran zaferi vücuda gelmişt i . Fakat kı

zıllar demokrasinin Kore 'de ileriye doğru gideceğini canlı l ık ve tazeliğini 

anlayınca zayıf bulduğu nokta üzerinde Kore'li lere saldırdı, onu ezdikten 

sonra mukadderat ı ona benziyen cumhuriyet lere sıra geleceğini düşüne

rek bu işi yapt ığ ına emin değil misiniz? Bunu soruyorum. Nasıl tar ihten 

gelen bir sesi canlandırmak ist iyorum. Biz Japonya 'ya Ertuğrul Vapur iy-
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le kahramanlar gönderdik, Okyanuslar ın dibinde mahvoldular . Biz dün 

daha şurada, İngiltere'ye gönderdiğimiz Refah Vapuru Akdeniz ' in derin

l iklerine gömüldü. Biz bugün ilk defa olarak tarihimize Kore toprakları

na en az zayiatla, en iyi bakımlı şekilde bir Tugay gönderdik. Kahraman

ca çarpışıyor. Bu çarpışmalar ındaki zayiatı açl ıktan, soğuktan, sefaletten 

değil kahramanca vuruşarak demokrat cepheyi kurtarmak için zayiat ve

riyorlar. Arkadaşlar bu zayiatımızı dahi tarihin ve bizden önceki idarele

rin Refah faciasiyle beraber düşünmeler ini teklif etmeyi v icdani bir borç 

bi l iyorum. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

B A Ş K A N — Efendim, birleşime on dakika ara ver iyorum. 

B A Ş K A N — Oturumu açıyorum. 

Celal Yard ımcı arkadaşımız usul hakkında söz istemişti, sözü kendi

lerine ver iyorum. 

CELAL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, y ine usul maddesiy le huzuru

nuza çıkt ım. Bir kanun teklif edildi, burada ben im anladığ ım şudur; fi

i len bugün Kore 'de çarpışan bir tugayımız vardır, kanunen bun lara ve

r i lmesi icabeden, ödenek, tazminat, maaş, emireri ve sairenin ver i lmesi 

lâzım mıdır, değil midir? (Sağdan lâzım lâzım sesleri.) 

Halbuki bu mevzuu, maalesef diyeceğim, yalnız it imat edilsin, ben ne 
iktidar partisi mensubu olarak ve ne de muhalefete tariz için söylüyo
rum, bu kötü yolu muhalefet açtı, bir de müstaki l milletvekil i arkadaşı 
mız. (Sağdan usul hakkında konuşunuz sesleri.) Bu tugaya ver i lmesi icabe-
derken işi gensoru mevzuuna kadar götürdüler. Bu iş, müsaade buyur
sunlar, bir gensoru dolayısiyle önümüzdeki hafta etrafiyle konuşulacak 
ve millet kararını verecektir. Orada münakaşa eder tartışırız. (Sağdan usul 
hakkında konuşunuz sesleri.) Bu işin münakaşas ı zamanı değildir, işte 
usulsüzlük buradadır . Buna işaret etmek için söz aldım. (Bravo sesleri.) 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) — Aziz arkadaşlar, Haric iye Veki l i 

Sayın Köprülü arkadaşımız ın bir sözüne cevap vermek üzere huzurunu

za çıkt ım. 

Dedi ler ki, dış polit ikada muhalefet samimiyet göstermelidir , açık ko

nuşmal ıd ır . Dış politika, particil iğin istismar mevzuu o lmamal ıd ır . 

C.H.P.'si, ikt idarda iken takip ettiği dış pol it ika ile, t radisyonu olan 

bir dış pol it ika sistemi vücuda getirmiştir. Bu, yurtta sulh, c ihanda sulh 

düs turunda ifadesini bulan ve dostluklarına, ahitlerine, müşterek emni

yet esas ına ve Birleşmiş Milletler ü lküsüne bağlı bulunan bir pol i t ika sis

temidir. Dış politika prensipler inde partiler arasında bir ayrıl ık yoktur, 

ayrılık metot ve tatbikat üzerindedir. 
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Biz diyoruz ki, al ınan kararın Meclisçe tasdik edi lmesi lâz ımdır. İkti

dar diyor ki. buna lüzum yoktur. İşte fark burada, metot ve tatbikatta

dır. 

Dışişleri Bakanımız, Barutçu dediler, 52 devletin hukukçular ından 

daha mı âl imdir? O 52 devletten yalnız biri müstesna, diğerleri aldıkları 

askerî yard ım kararını kendi par lamentolar ına get irmiş değil lerdir, dedi

ler. (Soldan 13 millet sesleri.) Yahut 13 millet dediler. Ben, kendi iç hukuk 

nizamımız üzerinde durarak ve bilerek mütalaa beyan ett im. Ben başka 

devlet ve milletlerin hukukî nizamları üzerinde deği l im. Demir perde ar

kasındaki hukukçular da böyle düşünüyor, dediler. Demir perde arka

s ında hukuk nosyonu diye bir şey yoktur. Hukuk âl imi var mıdır? Onu 

sayın arkadaşım profesör oldukları için daha iyi bilirler. 

Arkadaşlar , biz muhalefet olarak vazifemizi yapmaktay ız . Kanaat ve 

görüşler imiz i fikirler üzerinde prepsipler üzerinde durarak beyan etmek

teyiz, bize veri lecek fikir üzerindeki cevaplara da memnun luk la mukabe 

le etmeyi vazife biliriz. Hakem şüphesiz umumi efkârdır. 

B A Ş K A N — Adato . 

S A L A M O N A D A T O ( İstanbul ) — Muhterem arkadaş lar ; muha le f e t 

partisi namına Barutçu arkadaşımızın konuşması ben im için bir hüsnü-

tesadüftür. Çünkü Barutçu arkadaşımız kuvvetl i bir hukukçudur . Âciz 

maruzat ımla yanl ış bir noktainazar müdafaa ettiği hususunda onu ikna-

ya çal ışacağım. 

Barutçu arkadaşımız buyuruyorlar ki; kanunun mevzuunu teşkil 

eden ödenekler Birleşmiş Milletlere memleket imizden gönderi len kıtaata 

sarfedilecek mebal iğden ibarettir. Birleşmiş Milletler Teşki lât ına asker 

göndermek Anayasanın 26 ncı maddesine ve Bir leşmiş Milletler Anaya

sasının 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına uygun değildir, diyorlar. 

Bu mütalâalar yakından tahlil edilirse mesnetsiz o lduğu kanaat i hâsıl 

olur. Hakikaten bu hâdisede Anayasanın 26 ncı maddes in in hükümler i 

ne göre hareket etmek icabeder mi? Hayır arkadaşlar. Çünkü karşımız

da şahsiyeti hükmiyey i haiz bir teşekkül vardır. O hukukî ve şahsiyet i 

hükmiyey i haiz teşekkül, Bir leşmiş Milletler Teşkilâtıdır. 

Statüsünü tetkik nazarından geçirel im. Göreceğiz ki bu birliğin bir 

umumi heyeti vardır; organları da mevcuttur. Emniyet Konseyi , bu heye

ti temsil eden sekreter üye olan devletlerle temas hal indedir. Bu teşkilâ

ta dahil olan devletler oy sahibidirler. Heyeti Umumiye karar verir ve o 

karar infaz edilir. 
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Arkadaşlar , bu gibi hukuki vasıfları haiz teşekküle ne der iz? Barutçu 

arkadaş ımız hemen diyeceklerdir ki, bir şahsiyeti hükmiye adde tmek 

m ü m k ü n değildir. Halbuki her aza olan Devlet o şahsiyeti hükmiye dâhi

l inde kaybolur ve karşımızda ne Amerika, ne Türkiye ve ne Fransa var

dır. Yalnız Bir leşmiş Milletler Teşkilâtı şahsiyeti hükmiyes i vardır . (Soldan 

bravo sesleri). 

Bu it ibarla bu şahsiyeti hükmiyeye dahil o lmak salâhiyeti Yüksek 

Mecl isçe Hükümete veri lmiş. Hükümet imiz o statüyü imza e tmekle o 

şahsiyeti hükmiyeye âza kaydedi lmiş ve Yüksek Mecl isin memleket imiz i 

Bir leşmiş Milletler Teşki lât ına ithal için, kabul ettiği kanunla Hükümet i 

mize baz ı vazifeler verildiği gibi bazı salâhiyetlerle de teçhiz edi lmiştir . 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri ) — Bravo Adato . 

S A L A M O N A D A T O (Devamla) — Arkadaşlar , Bir leşmiş Mil let lere as

ker gönderdik. Arkadaşlar arasında bir münakaşa oldu, Kore 'ye asker 

göndermek Anayasanın 26 nci maddes ine girer mi, g irmez mi? Asker 

göndermek harb ilânını tazammun eder mi, etmez mi? 

Arkadaş lar , bu münakaşalar ı bir tarafa bırakal ım. Çünkü , ben Ba
rutçu arkadaş ımın noktainazar ına biran için iltihak edeceğ im ve diyece
ğ im ki; evet Türkiye Devleti mücerret Kore'li lerle harbetmek üzere bir kı
ta gönderseydi , Büyük Millet Mecl isinin karar ına ihtiyaç o lurdu. Fakat 
Hükümet imiz in yaptığı nedir? Bir leşmiş Milletler Teşkilât ı s ta tüsüne gö
re Bir leşmiş Milletlerin emrine kıta göndermekt ir . (Soldan alkışlar). Bina
enaleyh hâdisede ne Kore'li lerle harbetmek için bir kıta göndermek key
fiyeti vardır ve ne de bir i lâınharb mevzuubahis olabilir. Bu it ibarla 26 
nci maddey i ileri sürerek Hükümet in isabetle yaptığı işleri tevbih e tmek 
insafsızlık olur kanaat indey im. 

Gele l im mahut 43 üncü maddeye : 43 üncü madde , bir bö lümün bir 

maddes in i teşkil etmektedir. O bö lümün başlığı gayet manidardır . Dün

ya barış ının temini ve âni baskınların önlenmesi hususlar ına mütedair 

dir. Ş imdi Bir leşmiş Milletler teşkilâtı plâtonik maksat lar la vücuda geti

r i lmiş değildir. Bir leşmiş Milletler teşkilâtının gayesi barışı temin e tmek 

ve bir yerde barışı tehlikeye koyacak bir baskın o lduğu takdirde o baskı

nı hemen boğmaktan ibarettir. 

43 üncü maddede denil iyor ki, üye olan Devletler, Bir leşmiş Mil let le

rin emrine , barışı temin için asker gönderecekler, bu askerler in miktar ı 

ve mevki ler i hususi andlaşmalar la tespit edilecekti. Bu andlaşmalar ka

bil o lduğu takdirde âkid Devletler Anayasa hükümler ine göre onanacak

tır. Bu And laşmanın Bir leşmiş Milletler Teşki lat ının vücude ge lmes inden 
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uzun bir müddet sonra akdine imkân hâsıl o lursa ve teşekkül bu müd
det zarf ında müstace len bir tedbir almak zarureti karş ıs ında bu lunursa 
And l a şma tasdik edi lmediğ inden bahisle bazı memleket ler in, mütaarr ız 
taraf ından işgal edi lmesine göz yumulacak mıdır? Arkadaşlar , bu 43 ün
cü madden in onanmas ına mütedair olan hükümler i üzer inde durursak 
bu hükümler in , hükümet lere parlâmentolar taraf ından salâhiyetler veri l
mesi gayesini temin için değil, âkıd olan Devletin Bir leşmiş Milletler Teş
ki lâtına bağ lanması gayesine matuf oldukları net icesine vâsıl o luruz. 
Çünkü eğer o And laşma Anayasa hükümler i mucib ince tasdik edecek 
o lursak her hangi bir Hükümet , o And laşma ile kendis ine tahmil edi len 
vecibeleri i fadan imt ina edemez. Bu itibarladır ki "kabil o lduğu takdirde 
andlaşma, âkıd Devletin Anayasa hükümler ine göre onanacakt ır , " ibare
si yazı lmıştır . Eğer bu andlaşmalar ın tasdikından sonra Bir leşmiş Millet
ler ro lünü ifa edecek olsalardı emin olunuz ki Bir leşmiş Milletler Teşki lâ
t ına dahil olan bütün Devletler abesle iştigal e tmiş olacaklardı . B inaena
leyh Anayasa hükümler ini ileri sürerek Hükümet in Yüksek Mecl is ten 
mezuniyet a lmadan asker göndermesinin bir hata o lduğunu iddia e tmek 
doğru değildir. Hükümet , Meclisin tasdik ettiği Bir leşmiş Milletler Teşki
lâtı statüsiyle kendisine veri lmiş olan salâhiyeti kul lanarak o kıtaatı gön
dermişt ir . 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri ) — Hem de ne kadar zamanında . 

S A L A M O N A D A T O (Devamla) — Hâdisede Türk Devleti taraf ından gi
rişi lmiş veya ilan edi lmiş bir harb yoktur. Hükümet imiz Bir leşmiş Millet
lerin bir uzvu olarak kuvvetleri Birleşmiş Milletlerin şahsiyeti mânevtye-
sine göndermişt ir . Binaenaleyh Anayasa hükümler ine dayanarak Hükü
met in bu hareketini tenkit e tmek insafsızlık olur. 

Arkadaş lar Bir leşmiş Milletler Teşkilâtı âzası o lduğumuz cihetle Bir
leşmiş Milletler Teşki lât ının davetine icabet e tmek Hükümet için bir 
borçtur. (Bravo sesleri) Hükümet imiz , kendisine tahmil ett iğimiz bu vazi fe
yi ifa etmiştir. İfa e tmekte o lduğu bu vazife için masraf lara da ihtiyacı 
vardır. Bu masrafları karşı lamak için yüksek huzurunuza sunulan bu 
kanunun kabulünde büyük bir isabet olacağına kani im. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

KEMAL T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Muhterem arkadaşlar ım; huzurunu

za getiri len kanun dolayısiyle söz alırken gensoru mevzuunu teşkil eden 

Hükümet kararı üzerinde konuşmıyacağımı arzett iğ im halde. . . (Soldan 

sağdan, konuştun ama sesleri). Hayır, hiç konuşmadım. Ben yalnız kanun 

hakk ında fikirlerimi arzett im. Celâl Yardımcı arkadaş ım haksız o larak 

bana bunu isnat etmektedir. Asıl umumi konuşmayı aşan bendeniz de-
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ği l im. Bunu bi lhassa tavzih etmek isterim. Mademki , fiilen açıldı; bende

niz de gensoru gününü beklemeden müsaade buyurursanız konuşay ım. 

(Soldan gürültüler). 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun, Riyasetin vazifesine müdaha le buyur

mayın. 

Kemal Bey, yalnız kanun üzerinde konuşunuz. 

KEMAL T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Fakat görüyorum ki, bu mevzu açıl
mıştır. (Soldan, gürültüler). Cezmi Bey bana hitap etti, fiilen buna davet 
edi ldim, ben de konuşmaya mecburum. (Soldan gürültüler). Peki o halde 
gensoru mevzuunu teşkil eden kısmını pazartesi günü konuşmak üzere 
b ı rak ıyorum. Yalnız Cezmi Türk arkadaşımız ın bana yaptığ ı te lmihe ce
vap vereceğ im. 

Dediler ki, "kendileri hukukçudur , isterlerse Anayasan ın değiştiri l
mesi için, yani Hükümet bundan sonra dışarıya askerî birl ikler gönderir
ken Mecl is in tasvibinin al ınması zorunda bırakacak şeki lde tadil teklif 
ederler." 

Arkadaşlar , şunu arzedeyim ki, bendeniz hakikaten bu f ikirdeyim. 
Harp ilânı meselesi kâfi bir hukukî mesnettir. Mecl is i leride, yani Pazar
tesi günü fikrimizi kabul etmezse artık bundan sonra bu yola g i tmek za
rureti doğacakt ır . 

Şunu da arzedeyim ki, Anayasayı değişt irmek için teklif y apmak bir 
mil letveki l inin yetkisi dâhi l inde değildir. (Halk Partisi ile beraber yaparsınız 
sesleri). (Defter açarsınız sesleri). Ona da cevap vereyim. Anayasa tadil tekli
finin, mil letvekil lerinin tam sayısının üçte biriyle ver i lmesini âmirdir. 
Şahsan maalese f bunu yapamam. Eğer Demokrat Partili arkadaş lar ım 
yard ım ederlerse bunu memnuniyet le yapar ım. (Soldan geçmiş ola sesleri). 

Öteki parti lerle olan münasebet ime gelince; esefle arzedey im ki, dün
kü Demokra t Parti Grup toplantısında Kemal Türkoğ lu 'nun şu veya bu 
partiyi i l t izam ettiği meselesi konuşulmuş. . . 

B A Ş K A N — Gensoru bahsinin burada yeri yoktur. 

KEMAL T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Ne Halk Partisi ile, ne Millet Partisi 

ile asla hiç bir a lâkam yoktur. Sizi temin ederim ki, Meclisi toplant ıya ça

ğır ırken hiçbir parti ile konuşmadım. Yalnız bir Demokrat arkadaş la ki o 

da mektep arkadaşımdır . Yalnız onunla konuştum. (Soldan gensoruyu müş
tereken imzaladınız, sesleri). 

Meclisi top lamaya çalıştım muvaffak o lamadım. Mademk i muvaf fak 

o lamadım. Mecl is toplandığı zaman Hükümet i bekledim. Eğer Hükümet 

bu kanunu getirmiş olsa idi gensoruyu da açmıyacakt ım. 
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Bugün gündemin birinci maddes inde münakaşa edi len savaş birliği 

hakk ında harb hükümler inin tatbiki hususuna ait olan karar la bu ka

nun tasarısı vaktiyle Mecl ise getiri lmiş olsaydı gensoruyu vermiyecekt im. 

Arkadaşlar ; boyuna ileri sürülüp duruluyor, Hükümet in bu karar ına 

muhal i f miy im? Hayır arkadaşlar, bunu sarahaten söy lüyorum, Hükü

met in karar ına asla muhal i f değil im. Böyle bir mecbur iyet o lsun veya ol

masın, Türk Devletinin böyle bir taahhüdü bulunsun veya bu lunmas ın , 

Türkiye 'n in mukadderat ı , yüksek menfaatleri Bir leşmiş Milletler teşkilâ

tının kuvvet lenmesinde ve her hangi bir tecavüzün nerede o lursa o lsun 

bu teşkilâtın yardımiyle tepelenmesindedir. 

CELAL YARDIMCI (Ağrı) — Samimî değilsiniz. 

K E M A L T Ü R K O G L U (Devamla) — Bendeniz da ima doğru söy lüyorum 

ve bunda samimiy im. 

Müsaade buyurun! Yalnız şunu söylüyorum, bir hukukçu olarak as

la pol it ika yapmıyorum. Bu meseleyi politika yapmak en büyük denaet-

tir kanaat indey im. (Bravo sesleri). Yüksek Meclisinizi acizane bir şahıs ola

rak içt imaa davete teşebbüs ettiğim gün dahi gazetelere verd iğ im beya

natta bunu sarahaten bel irtmişt im. Hükümet in kararı yer indedir . Türki

ye müşterek güvenl ik fikrini desteklemelidir. Bütün dünya içinde Türki

ye 'de diğer devletlerle taahhütlerini yerlerine getirmelidir, zaten Türkiye 

bundan kaçınmaz, tarihî boyunca bundan kaçınmamışt ır , bundan son

ra da kaçınmayacakt ır . Türk Ordusu ise da ima Hükümet inden aldığı em

ri kahramanca yapar, bugün de yapmıştır , ist ikbalde de yapacakt ır . Mü

barek Türk Şehitlerini takdis ederim. Aziz Gazi lerimizin manev î huzu

runda saygı ile eğil irim. Şunu demek isterim ki, Hükümet in kararı yer in

dedir asla ona itiraz etmiyorum. Fakat şekil bak ımından doğru bu lmuyo

rum. Hatta hukuki zaruret bulunsun bulunmasın, hâkimiyet i Mil l iyeyi 

a lâkadar eden müh im bir meselede ecnebi memleket lere ; ister Bir leşmiş 

Milletler emrinde olarak, ister müstaki l olarak Türk o rdusundan bir par

çanın gönderi lmesi gibi mühim ve bütün milleti yak ından a lâkadar eden 

bir mese lede, Hükümet in mecbur olsun veya o lmasın Mecl ise danışma

dan karar almasını siyasî bak ımdan da mühim bir hata addeder im. Hü

kümet Mecl ise gelseydi, acaba bu Meclis hayır mı diyecekti? (Söylediklerin 
gensoru ile ilgili sesleri). 

B A Ş K A N — Gensoru mahiyet inde konuşuyorsunuz, mevzua giriniz 

lütfen. 

, K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Muhakkak ki, Mecl is bunu tasvip 

edecekti . Millî birl ikten bahsetti ler. Evet, Millî birlik lâzımdır. Millî birliği 
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rencide edecek burada bir tek kişi o lduğuna kani deği l im. (Bravo sesleri). 
Hepimiz , demokrat arkadaşlar da dahil o lduğu halde hepimiz bu memle 

ketin çocuğuyuz ; milliyetçiyiz ve hâkimiyet, istiklâl ve memleke t için ca

nımızı fedaya hazırız. Bundan nasıl kaçarız biz? Yeter ki, hakimiyet i mil-

l iyeye taal lûk eden bu işlerde Hükümet in hatta mecburiyet i o lmasa bile 

da ima basiretl i hareket etmesi lâzımgelir. Bu Mecl is dış mesele lerde, as

garî işlerde, tarihî işlerde da ima Hükümet i desteklemiştir . 

B A Ş K A N — Önergeler vardır. (Tekelioğlu'nun sözü var sesleri). Müstaki l 

bir arkadaşa zaten "hakkında" konuşmak için söz verilebilir. Ş imdiye ka

dar önergeler i reye koymamamız ın sebebi budur, bu gibi kanun konuş

malar ında mut laka iki lehte, iki aleyhte ve iki de hakkında konuşma 

mecbur iyet i vardır, İçtüzük hükümler ine göre. Bunu yer ine get i rmek için 

lehte ve aleyhte söz istiyenlere söz verdim. Şimdi de hakk ında S inan Te-

kel ioğlu 'na söz ver iyorum. Müsaadeniz le önergeleri ondan sonra reye ar-

zedeceğ im. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Seyhan) — Sayın arkadaşlar, bu mese le için hiç 
haz ı r lanmış deği l im. (Gülüşmeler) 

Büyük Millet Meclisinin şerefini, şanını tarih boyunca Türk Mil let inin 
yapt ığ ı kahramanl ıklar ı , bundan evvel gelen iktidarın dünya muvacehe
s inde Türk Milletine yaptığı baskı dolayısiyle aksetmes ine mân i o lmuştu . 
Kore 'deki Türk arslanlarından şehit düşenler in ruhlar ından a ld ığ ım il
ham ile söze başl ıyorum. 

Arkadaşlar , böyle muhalefet , muvafakat diye sandalya kol tuk etrafın
da dolaşarak mücadele etmek, bi lhassa bu zamanda biz im nü fusumuz 
kadar bir o rduya sahip bir düşman hududumuzda beklerken, Hüküme
tin haklı , o larak yaptığı bir işten dolayı ona hucüm etmek, memleke t te 
kötü z ihniyette olan insanları kamçı lamak, onları şahlanmış bir hale ge
t irmek herhalde memleket için hayırlı o lmasa gerekir. (Soldan bravo sesle
ri) Arkadaşlar , aşağı yukar ı arada bir fasıla geçirmek suretiyle 1938 tari
h inden beri Mil letvekil iyim. Bir hata işledim ve hatamın cezasını da çek
t im. Attı lar dışarıya (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar , o zaman B. M. Meclisi bir kütle hal inde idi. Şefin verdiği 

emirleri derhal yapardı . O ne derse o olurdu. 

B A Ş K A N — Lütfen sadede geliniz. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Devamla) — Sadede geleceğim, (Gürültüler ve sa
det sesleri) Arkadaşlar hakikaten Anayasa ahkâmı Mecl is in Kur 'anıdır . 

Fakat Anayasaya aykırı bir kanun Mecl isten ç ıkmaz. Eğer ç ıkmış ise bu

na riayetkar o lmayış ımızdandır . Birleşmiş Milletler Anayasas ın ı Mecl ise 
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getirdiğimiz zaman, biz im Anayasaya aykırı idiyse, neden itiraz etmedik, 
kabul ettik. Şu halde bu meselede Anayasanın yer ine Anayasaya uygun 
olan Bir leşmiş Milletler Anayasasını kabul etmiş o luyoruz. Hükümete sa
lâhiyet veriyoruz, diyoruz ki, sen bu işi yapabi l irsin diyoruz. Ş imdi arka
daşlar, Halk Partisi ikt idarda olsaydı bu işten evvel Nihat Erim' in Ulus 
Gazetes inde yazdığı gibi derhal Kore'ye asker gönderirdi . Demokra t Part i 
gönder ince hata etti. Çünkü kararı veren Halk Partisi değildir, o. 

HÜSAMETT İN T U G A Ç (Kars) — Müstaki ls in sen. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar , Bir leşmiş Mil let lere 

kuvvet gönderi lmesi , o Bir leşmiş Milletler Anayasas ında münder içt i r . 

Hükümete müracaat vaki oluyor harbe göndermiyor, Bir leşmiş Milletler

den biri tecavüze uğramıştır, orada bir kuvvet topluyor, b iz im kuvvet imi

zi de o kuvvet in arasına sokmak için gönderiyoruz. Ni tekim cephe geri

s inde kıtaatimiz bir müddet talim ve terbiye göreceklerdi , yeni si lahların 

kul lanı lmasını öğreneceklerdi . A m a muharebe vaziyet ine gireceği vakit , 

belki o vakit Hükümet Mecl ise soracaktı ondan evvelki salâhiyet zaten 

kendis inindi , fakat hatırlarsınız ki, yolda giderlerken biz im asker ler imi

zin bu lunduğu tren Koreli lerin tecavüzüne uğradı biz imkiler de müdafa i 

nefs sadedinde harbe girmiş oldu. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar, gülüşmeler). 

Arkadaşlar , memleket içinde bir cereyan, bir feveran, bir ga leyan 
uyandırarak düşmanlar ımız ı bundan istifade ett irmek hiç k imsenin ha
t ır ından geçmez. Fakat bi lmiyerek bu şekilde hareketler le düşmanlar ımı 
zın arzularını yer ine get irmeye çalışırsak neticesi herhalde b iz im için ha
yırlı o lmaz. Bendeniz demin de arzettiğim gibi b irkaç devre mebus luk edi
yo rum, hiçbir zaman böyle bir kanun Mecliste müzakere edi ldiğini gör
med im. Demokrat Partiyi böyle bir kanunu müzakereye koyduğundan 
dolayı tebrik ederim. (Gülüşmeler). 

Arkadaş lar bu mesele. . . 

B A Ş K A N — Lütfen kanun üzerinde konuşunuz. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Devamla) — Bunları söy lemeden sadede gire

miyoruz ki; 

B A Ş K A N — Efendim bir an evvel sadede geliniz, rica eder im. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Devamla) — Gel iyorum, ş imdi o kapıyı da aça

cağ ım. Arkadaşlar , Anayasamız hakikaten her zaman ele a l ınacak bir 

h ü k m ü ihtiva eder. Çünkü Türk Milleti çok sıkışık bir zaman ında bu ka

nunu yaptı . Fakat bu kanun ortada dururken biz 7 Eylül Karar ını da al

dık. Ses çıkarabildik mi?. 7 Eylül Kararları hepimiz in cebindeki on lira

dan 8 ini alıp götürdü. Milletin varını yoğunu mahvett i de sesimizi çıka-
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rabildik mi? . Bu Anayasa işi değil midir?. Neden Mecl ise so rmadan yapıl

dı?. 

B A Ş K A N — Lütfen kanun mevzuuna geliniz. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Devamla) — Bu kanun çok yer indedir . Çünkü 

Hükümet onları vaktiyle muharebe için göndermiş olsaydı orada tal im ve 

terbiye için tavzif etmezdi. Binaenaleyh bu kanunu da onlar g iderken ge

tirir ve biz im tasvibimize arzederdi. Bu itibarla bu kanunu hatta müza

kere e tmek şehitlerimizi tazip ettiği gibi onların ailelerini de bir kedere so

kar. Mil let herşeye hazırdır. Adana 'dan telgraf a ldım, 10 bin kişi meh-

metçiklere yard ım için gideceğiz diyorlar. Binaenaleyh millet şiddetle Hü

kümet in karar ına taraftardır. Orada yapı lan harb, biz im, Türk mil let inin 

harbidir . (Soldan, harb değil sesleri) Türk Milleti oradaki harbe iştirak etme

miş olsaydı bize yapı lan yard ım kesilirdi. Biz benzinsiz kalır bugün or

manlar ı o rman idaresi tarafından yok edilen Türk Milet inin ne hale dü

şeceğini düşünmek iktiza eder. Hükümet çok büyük fedakârl ık göstere

rek mil letin şerefini bütün milletlerin tarihine geçirdiğ inden dolayı onu 

tebrik eder im. 

Arkadaşlar , gensoru meseles inde konuşulacak çok daha ileri vesika

larım var, fakat burada okumıyacağ ım. (Pazartesiye sakla sesleri) Onlar ı 

ben vakt iy le Halk Partisine teklif etmiştim. Şimdi mücade le mevzuu da 

budur, ne o lurdu Halk Partisi o zaman takrirlerimi kabul etseydi de, bu

gün bunlar olmasaydı . 

Türk Mil let ine büyük zaferler temenni ederken, Türk Mil let inin yegâ
ne mümess i l i olan Büyük Millet Meclisini tariki müştek imden ay ı rmama
sını Cenabı Haktan rica ve temenni ederim; (Alkışlar) 

Yalnız Hükümet ten bir r icam daha var. Millet, bu kanun kabul edil

dikten sonra, radyoda, canlarını Türklük adına feda eden kahramanlar ı 

mız için mevlut okunmasını istiyor. Bunu da yapar larsa çok m e m n u n 

kal ır ım. (Soldan alkışlar) 

B A Ş K A N — Önergeleri okutacağım : 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Kanunun esası ve tümü hakkındaki müzakere kâfi o lduğundan bu 

kanunun tümünün oya konmasın ı ve maddeler in müzakeres ine geçi lme

sini teklif eder im. 

Afyon Mil letvekil i 

Emekl i General 

Ali İhsan Sâbis 
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Sayın Başkanl ığa 

Görüşmeler kâfidir. Bir karar veri lmesi için takririn reye konmas ın ı 
r ica eder im. 

Burdur Mil letvekil i 

Mehmet Özbey 

Yüksek Başkanl ığa 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler kâfidir. Madde lere geç i lmesini 
arz ve teklif ederim. 

Çanakkale Milletvekil i 

Ömer Mart 

Yüksek Başkanl ığa 

Yapı lan müzakere ler Yüksek Meclisçe kabul edilen gensoru mevzu
una taal lûk etmektedir. Gensoru 11.12.1950 tarihinde ayrıca konuşula
caktır. Bu itibarla kanunun heyeti umumiyes i hakk ında müzakere kâfi
dir. Maddelere geçi lmesini teklif ediyorum. 

Balıkesir Mil letvekil i 

Müfit E rkuyumcu 

Yüksek Başkanl ığa 

Mese le tavazzuh etmiştir, bu anda binlerce vatandaşımız insanl ık ve 
Türk lük ideali için can verip canlar alırlarken, onların ve taal lükatının en 
hayatî ve zarurî ihtiyaçlarının temini hususunda biz im burada polit ik ve 
akademik mütalâalar la d id inmemizden millî hislerimiz rencide o lmakta
dır. Müzakerenin kifayetini teklif ediyoruz. 

Konya Milletvekili Konya Milletvekil i 

Tarık Kozbek Sıtkı Sal im Burçak 

Yüksek Başkanl ığa 

Kore 'ye gönderi len Tugayın subay ve erleri için ödenecek tazminat ve 
sairenin tayini hakkındaki tasarının müzakeres i kâfidir, bu kifayet tekli
finin reye vaz' ını di lerim. 

Kocael i Milletvekili Kayseri Mil letvekil i 

Dr. Etem Vassa f İbrahim Kirazoğlu 

Yüksek Başkanl ığa 

Kanunun tümü üzerinde yapı lan konuşmalar kâfidir, madde lere ge
çi lmesini teklif ederiz. 
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Manisa Milletvekilleri 

A. Karaosmanoğ lu Nafiz Körez 

B. M. M. Başkanl ığ ına 

Kanunun tümü hakkındaki müzakerenin kifayetini ve madde lere ge

çi lmesini teklif ederim. 

Tokad Mil letvekil i 

Ahme t Gürkan 

AVN İ D O Ğ A N (Yozgad) — Muhterem arkadaşlar; bu müzakere ler in 

sükûnet le cereyanı hakkında veri lmiş olan kararımız ın minnet i a l t ında 

huzurunuza ç ıkmış bu lunuyorum. 

İBRAHİM K İRAZOĞLU (Kayseri ) — Usul hakkında konuşunuz , lüzum 

yoktur bu tavsiyeye. 

AVN İ D O Ğ A N (Devamla) — Usul hakkında, kifayeti müzakere hak

k ında konuşacağ ım. Bu itibarla sabrınızı suiist imal e tmemek azminde-

y im, kısa konuşacağ ım. 

B A Ş K A N — Sözleri yeterl ik takriri aleyhindedir, zaten bu hususta bir 

kişiye söz verilebilir. 

AVN İ D O Ğ A N (Devamla) — Arkadaşlar ; müzakere kâfi değildir. Çün

kü buraya sade bir kanun gelmiştir, bu kanunun muhtevas ı şudur : Tür

kiye Cumhur iye t i Hükümet i Mecl isten şu salâhiyeti istemektedir ; Birleş

miş Milletler emrine ordu gönderirsek, bunlar ın yevmiyesi , harcirahı , di

ğer masraf lar ı için salâhiyet istiyen bir kanundur . Ve bunu bir muvak

kat maddes i de Kore'ye teşmil olunur, diyor. Hükümet in görüşüne göre, 

demin Hükümete mensup kıymetl i bir arkadaş ımla temas ett im hakika

ten az im bir fark vardır. Milletin bunu bütün vuzuhu ile bi lmesi laz ım

dır. Henüz müzakere bu haddi bulmamışt ır . Müzakere , sadet dış ına çı

kı larak, yalnız Halk Partisine hücumdan başka hiç bir sahası y o k m u ş gi

bi bir manzara içinde kalmıştır. (Soldan kapıyı siz açtınız sesleri.) 

Bizim iddiamız şudur ki... 

B A Ş K A N — Yalnız takrir hakkında. Çok rica eder im, Avn i Bey takrir 

hakkında. . . 

A V N İ D O Ğ A N (Devamla) — Riyasetten rica ederim.. . 

B A Ş K A N — Ben de önl iyeceğim. 

AVN İ D O Ğ A N (Devamla) — Mevzu içinde konuşacağ ım. Bana kâfi 

müsaade ver in. 
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B A Ş K A N — Müsaade değil hatta müsamaha ediyoruz. B i lhassa mu

halefete bü tün Meclis müsaade ve müsamaha ediyor. 

A V N İ D O Ğ A N (Devamla ) — Ben de bu müsaadeye ve lûtfa ikt iraren 

söy lüyorum. Müsaade edin konuşayım, belki m e m n u n kalırsınız. 

Aziz arkadaşlar ım, biz im kanaat imize göre bu mese le tenevvüre muh

taçtır. Biz, şu kanaatteyiz ki, Türkiye Cumhuriyet i Hükümet i ister sara

hat o lsun, ister o lmasın memleket hududu dışına, Bir leşmiş Milletler 

emr ine de olsa kuvvetler gönderirken Büyük Millet Mecl is inden müsaade 

a lması . (Soldan gensoru sesleri). 

Müzakeren in kifayeti hakkında efendim... Müzakere kâfi değildir.. . 

B A Ş K A N — Yeterl ik hakkındaki takririn niçin yeter o lmadığ ın ın izahı

nı yapıyor lar . Müsaade buyurun iki dakika. 

A V N İ D O Ğ A N (Devamla) — Bu meselenin kifayetsizl iğinin tezahür et

mes i için açık kalmış olan yerleri söylemek mecburiyet i vardır . Mese lâ 

üstat Adato arkadaşımız Bir leşmiş Milletler şart ına taal lûk eden baz ı 

i zahlarda bu lundu ve Bir leşmiş Milletler camiasının dünya su lhunu bir 

bü tün telakki ederek onu kurtardığını görmek bütün insanl ığ ın muhtaç 

o lduğu bir haldi... Fakat sayın üstadın söylediği gibi bu henüz kemâle 

ge lmemişt ir . Trigve Li 'nin, mesul kâtibin Assamble 'ye verdiği raporda sa

rahatle kifayetsizl ikten bahsedilmiştir . Eğer Bir leşmiş milletler Cemiyet i 

teşekkülü, dünya sulhunu koruyacak bir kuvvet olsaydı canımız ı v e rme

ye hazırız. (Sağdan bravo sesleri.) 

S O L D A N BİR ÜYE — Bu vaziyete nasıl ge lecek? 

B A Ş K A N — Lütfen sadede. 

A V N İ D O Ğ A N (Devamla) — Sadedin iç indeyim. 

B A Ş K A N — Değilsiniz. 

A V N İ D O Ğ A N (Devamla) — Henüz bir sürü iddialar burada söy lenmiş 

ve hiç birinin mütekabi l cevabı al ınmaksızın güya Kore 'ye g iden asker le

r imizin maaş ve tazminat ına karşı ge l iniyormuş gibi bir vaziyet hâsı l ol

muştur . As la böyle bir şeyimiz yoktur. 

B A Ş K A N — Efendim, bu kifayetin aleyhinde o lmuyor . Bunlar ı madde 

lerin müzakeres inde konuşabil irsiniz, zaten tadil teklifiniz de vardır. 

AV N İ D O Ğ A N (Yozgad) — Müzakere yetmez. 

B A Ş K A N — Efendim, bu umumî müzakeredir . 

AV N İ D O Ğ A N (Devamla ) — Başka türlü fikrimi izah edemem, o halde 

konu s imyayım. 
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B A Ş K A N — Efendim, ş imdiye kadar okuduğumuz takrirlerin hülâsa

sı bu kanun üzerindeki umumi müzakerenin kifayeti hakkındadır . Yan i 

madde lere henüz geçi lmiş değildir. Binaenaleyh kanunun tümü üzerin

deki müzakere ler in kifayeti hakkındaki teklifleri oyunuza sunuyorum. 

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

Ş imdi maddelere geçi lmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler. . . Ço

ğunlukla kabul edilmiştir. 

Evvelâ kanun tasarısının başlığını okuyacağız , sonra da başl ık hak

kındaki değişt irge önergesini reye sunacağım. 

Birleşmiş Milletler emrine Verilmek Üzere Askerî Birlikler Halinde 
Yabancı Ülkelere Gönderilecek Ordu Mensuplarının Aylık ve Ücretle
riyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Sair Masrafları Hakkında Kanun 

B A Ş K A N — Bunun hakkında değiştirge önergeleri vardır, okuyoruz . 

Yüksek Başkanl ığa 

Şi fahen arzettiğimiz sebeplere binaen kanun başl ığının "Bir leşmiş 

Milletler emrine veri lecek Kore'ye gönderi lmiş olan askerî birl ik mensup

larının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin sair masraf ları 

hakk ında kanun tasarısı" şekl inde değiştiri lmesini arz ve teklif eder im. 

Trabzon Mil letvekil i 

Faik A h m e d Barutçu 

Yüksek Başkanl ığa 

Şifahen arzettiğim sebeplere binaen müzakeres i yapı lan kanunun 
yalnız Kore 'de savaşan şanlı birl iğimize ait ödeneklere hasrı için kanun 
başlığı ile gerekli maddeler inde değişiklik yapı lmasını arz ve teklif eder im. 

Mardin Mil letvekil i 

Kemal Türkoğ lu 

B A Ş K A N — Söz istiyen var mı? 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Sorular ımın da lütfen Millî Sa vunma 

Bakan ından cevaplandır ı lmasını rica ediyorum. 

MİLLÎ S A V U N M A BAKANI REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa ) — Kemal 

Türkoğ lu arkadaşımız ın sorularına cevap vermek için haz ır lanmışt ım. 

Esasa geçmeye mütedair o lduğu için şimdi cevap vermenin ne faydası 

o lacağını b i lmiyorum. Diyorlar ki, masraflar ne olacaktır? Masraf lar Bir

leşmiş Mil letlere ait olacaktır ve hesap görüldüğü zaman herkes kendi 

hissesine taallûk eden miktarı yüklenmiş olacaktır. Fakat ş imdi bu mas

raflar Amerikal ı lar tarafından yapı lmaktadır . Bütün harb y ü k ü n ü A m e -
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rikalı lar üzer ine a lmış bulunmaktadır . Biz ise ancak asker göndermek 
suretiyle iştirak etmiş oluyoruz. Maddi masraflar günü gel ince görülecek 
ve tabiatiyle Bir leşmiş Milletler Anayasası gereğince laz ımgelen m u a m e 
le yapı lacaktır . 

FERİD MELEN (Van) — Mademki , masraflar Amerikal ı lar taraf ından 

görülmektedir , bu kanuna ne lüzum var? 

MİLLÎ S A V U N M A BAKANI REFİK ŞEVKET İNCE (Devamla ) — Müsa

ade buyurun. 

Arkadaş ım, kendi suallerinin iktifa etmiyorlarsa şunu söy lemek lâ-
z ımgel ir ki, bu meseleler üzerinde henüz tamamiyle an laşma yapı lmış de
ğildir. Herkes el inden gelen masrafı yapmaktadır . Biz, kendi evlât lar ımı
zın ruhi ve maddî ihtiyaçlarına karşılık olmak üzere millet keses inden 
hizmet ler ine mukabi l ayrıca bir mükâfat vermek yolundayız . Biz im tara
f ımızdan kabul ve sarfolunduktan sonra dahi bunlara rücu hakkını mu
hafaza edeceğiz. Nitekim Amerikal ı lar da sefere g iden subay ve er ler ine 
sefere gitt iklerinden dolayı ayrıca bir tazminat vermektedir ler . Biz de on
lara imtisal etmiş oluyoruz. 

Arkadaş ımız ın geç kaldık şeklindeki ihtarını bu cihetten şayanı tak
dir bu lurum, yani bir ay evvel gelmeli idi deniyor. Bir ay evvel ge lmesiy
le bir ay sonra gelmesi arasında fark yoktur. Çünkü kaybedi lmiş bir hak 
yoktur . Kabul ederseniz geçmiş aylara ait o lmak üzere tazminat ın veri l
mes i de bu kanun içerisinde dahildir. (Mesele yok sesleri ) . 

Ş imdi bu kanun hükümler i mutlak mı olmalıdır yoksa yalnız Kore 'ye 
mi ait olmalıdır mevzuat ına geçiyorum. 

Arkadaşlar , yaşadığımız devreyi yakından takip edenler bilirler ve he
pimiz bil iyoruz ki hattâ harb hali mevcut deği lken ve harb i lânına lüzum 
görmeksiz in dahi, y ı ldır ımasa harbleri ve hâdiseleri gördükten sonra, 
akıllı mil letlere terettüp eden vazife hâdiselere takaddüm etmektir . 

Hâdiselere t ekaddüm etmesini bilenler şayet vazıı kanun olur larsa 
onlar ayrıca takdire şayandır. 

Bir an için bugün Kore'de devam eden vaziyetin aynen Asya 'n ın diğer 

bir mıntakasında, Avrupa 'nın veya Afrika'nın bir mıntakas ında tahaddüs 

ettiğini farzedersek ve bize bunlar arasında bir vazife terettüp ederse ve

yahut memleket imize yardım vaziyeti tahassül ederse bütün bunlar ın is

t i lzam ettiği külfetlerin ve mütenevvi masrafların heyeti mecmuas ı için 

karar a lmak keyfiyeti, meclislerin istikbali görme salâhiyetini âdeta tah

dit e tmek gibi olur. Yani demek istiyoruz ki, Meclisi fazla yere meşgul et

mek olur. Bir defa icra kuvvetine Kore için, Bir leşmiş Milletler mensubu 
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o lmak dolayısiyle, Kore bak ımından veri len salâhiyetin emsal i hâdiselere 

teşmil ed i lmemiş olması, bence, fazla meşgul iyet i ist i lzam e tmekten ma

ada birşey değildir. 

Hâdise lere takaddüm etme siyaseti, biz im bu kanunu göndermemize 

saik ve amil o lmuştur. Dikkat buyurulacak olursa, istediğimiz salâhiyet

ler bir defa, birl iğe mensup olanlara tazminat vermek, birl iğin y iyecek, gi

yecek, yakacak ve tedavi gibi, çeşitli masraf larının miktar ı ile her türlü 

sat ına lma ve ödemeler in şekil ve tarzı Bakanlar Kurulunca tespit o lunur. 

Bütün bunlar ın heyeti umumiyes i Büyük Millet Meclisi gibi m ü h i m me-

sail ile meşgul olacak bir m a k a m a haddi zat inde mahiyet i tatbikten iba

ret o lan şeyleri havale etmek emsal i sabit olan şeylerle tekrar tekrar yor

gunluk vesi leleri ihdas etmek olur. Ondan dolayıdır ki, biz şu şeki lde tek

lif e tmekte isabet o lduğuna kani bulunuyoruz. Muhal i f arkadaşlar ın en

dişesi, y ine asker gönderecek misiniz sualiyle hulasa olunabil ir . Bina

enaleyh her zaman için Bakanlar Kurulu asker gönderme salâhiyet ini 

haiz o lacak mıdır, dediler. 

Bi l iyorsunuz ki, icra kuvvetlerine mensup olan heyet, bu salâhiyet i 
haiz o lmasını biz, Birleşmiş Milletler Anayasas ında ve kendi Anayasamız 
da demokrat ik bir salâhiyet olarak görmekteyiz . O görüşle hareket ede-
rektir ki, bugün dahi huzurunuza çıkmış bulunmaktay ız . Muhal i f arka
daşlar iştirak e tmemiş olabilirler. Bizim görüş ve anlayışımız budur . Bu, 
icra kuvvet ler ine taallûk etmektedir. M. Meclisi ile icra kuvvet ler ine ait 
salahiyetleri birbirine karışt ırmak zihniyeti b iz im görüşümüz ve anlayışı
mızdan uzaktır . Nitekim Sa lamon Adato arkadaşımız da bu ciheti hukuk 
bak ımından gayet iyi izah etmiş bulundular. Ayni zamanda gerek Başba
kanımız ve gerek Hariciye Bakanımız da bu işe dair lazım gelen tafsilâtı 
verdikten sonra misallerini de verdiler. Yani bütün dünya mil let lerinin, 
ele aldıkları bugünkü tatbikat, bir tanesi hususi şerait arzetmekle bera
ber bu işin bir par lamento meselesi değil, icra kuvveti meseles i o lduğu
nu tebarüz ett irmektedir. Bu iş icra kuvvet ine ait olunca; her mese le için 
Mecl isi yormaktansa muayyen bir kaideyi mümas i l hâdise lerde tatbik et
mek yo lunda bir mütelaa dermayan edebiliriz. 

Şahsen çok gönlüm isterdi ki, bu arkadaşlar, kul landıkları Anayasa

ya muhale fet taktiğini, bu kadar güzel ve mukaddes bir davanın, iyi ve 

yürekler imiz i ferahlandırıcı bir davanın mevzuubahs o lduğu şu anda 

kanlarını bu uğurda akıtan ve akıtacak olan vatandaşlar ın kulaklar ına 

g i tmeyecek şekilde ve başka bir vesile ile kullansalardı. . . Yan i Anayasa 

muhale fet ten doğan ve Anayasaya muhal i f olarak yapı lan bir kanun ko

kusu içerisinde veri lmiş bir n imet ve lütuf diye telâkki z ihniyet inden 
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uzak kal ınsaydı çok yer inde olurdu. Bütün arkadaşlar ın bu noktada gös
terdikleri teşriî hassasiyeti takdirle beraber şahsi üzüntümü de ifade et
mekte bir faide mülahaza ediyorum. Kanunun heyeti umumiyes ine bü
tün mebus arkadaşlarımız iştirak ediyorlar, asker evlât lar ımızın h izmet
lerinin karşıl ığını vermek yo lunda düşünce farkı göstermiyor lar . Yalnız 
Kore 'ye olmalıdır noktasında musirdirler. Tensip buyurursanız biz, Bir
leşmiş Milletlerin bir üyesi o lmak sıfatiyle, yapı lacak askerî diğer yard ım
larda da teferruatla Meclisi işgalde fayda görmüyoruz . 

B A Ş K A N — Fuad Seyhun. 

F U A D S E Y H U N (Ankara) — Ayni şeyi söyl iyecektim. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) — Muhterem arkadaşlar, ödenek ve-
sair masraf ların Bakanlar Kurulunca yapı labi lmesi bir kanun. . . 

B A Ş K A N — Müzakere lere devam ediyoruz. Rica eder im. 

E M R U L L A H NUTKU (Devamla) — Mevzuu o lduğuna göre Bakanlar 
Kuru lunun her türlü icraî hareket inde Mecl isten bir kanun is temek kül
fetini tahmil e tmek bence doğru o lmasa gerektir. Bi lhassa bu hususu id
dia eden Kemal Türkoğlu arkadaşımız ın bu bapta ni tekim iddias ında da
hi bir tezada düşmüştür . Bilirsiniz ki, bir kanunun tedvini formalitelere 
tâbidir. Komisyonlardan geçer, birçok münakaşalar ı muc ip olur. V e vak
te ihtiyaç hâsıl eder. Kemal Türkoğlu arkadaşım hem Bir leşmiş Mil let le
re gönder i lecek askerlerin ödenekler inin her gönderdikçe birer kanun is
temek suretiyle halledilmesini ve bu kanunun yalnız Kore 'ye g iden asker
lere tahsisini istedi. Dediler ki, Kore'ye giden askerler in gidişi şu kadar 
ay o lduğu halde ödenekler ine ait kanun bugün geldi. B inaenaleyh bun
dan evvel sarfedilmiş ödenekler neye istinaden sarfedildi dediler. Şu hal
de demek ki, Bakanlar Kurulu her asker gönderişte Mecl isten bir kanun 
is temek zaruret ine düşerse her zaman için Bakanlar Kuru lunun, alaca
ğı tedbir lerde kanunun kabul edi lmeden evvel bazı sarfiyat y apmak za
ruret ve mecburiyet ine maruz bırakırız. 

Ası l dava şudur : Eğer Bakanlar Kurulunu Bir leşmiş Milletler meka

nizmasını işletecek şekilde serbest b ırakmak, elini ko lunu bağ lamak is

t iyorsak ve ona kanunsuz sarfiyat yapmak mecburiyet ini tahmil e tmek 

istemiyorsak ona geniş manada bu salahiyeti vermel iyiz . Ve böyle kanun 

tedvin ed i lmeden evvel bir sarfiyat yapması mecbur iyet inden onu vares

te kı lmalıyız. O halde bu kanun, yalnız Kore'ye g iden askerlere tahsis 

edi lmemel id ir . Bir leşmiş Milletler emrine gidecek askerler için de şâmil ve 

u m u m î olmalıdır, kanaat indeyim. 

B A Ş K A N — Barutçu. 
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FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) — Efendim; Sayın İnce arkadaşı
mızın takririmiz aleyhindeki konuşması ; daha z iyade takririn lehindeki 
muc ip sebepleri takviye edici mahiyettedir. 

Evvelâ şunu arzetmek isterim ki; Kore'deki asker in maaş ve ücretle
rine yapı lacak zam ve ayrıca verilecek olan tazminat mevzuu ile, Bir leş
miş Mil letlerin emrine veri lecek askerler için al ınacak kararın B. M. Mec
lisinin tasvibine arzedilmesi lâzım geleceği noktasını birbir ine karışt ırma
mak icabeder. Bunu açıkça belirttik. O itibarla Sayın İnce'nin bu iki nok
tayı yekdiğer ine bağlamak istemesini yer inde bulmadığ ımız ı ifade etmek 
isterim. 

Takrire gel ince : Sayın arkadaşımız buyurdular ki, hâdiseler y ı ldır ım 
âsa bir süratle yürümektedir . Bugün Kore yarın Asya 'n ın başka başka 
yerleri olabilir, şu, bu noktası olabilir. 

Ş imdi arkadaşlar ım meselenin esası millî iradenin i fadesinden ibaret 
o lduğuna ve biz im samimî kanaat imiz umumî iradenin ifadesi ancak mil
letin mümessi l ler ine ait bu lunduğuna göre, arkadaşımız ın dediği gibi ya
rın şurada ve burada kendini gösterecek ihtiyaç karşıs ında Büyük Millet 
Mecl is ine getir i lmek lüzumu hissedi lmiyecek kararlarla muhtel i f yer lere 
gönderi lecek askerler için lüzumlu tahsisatın sarfı salâhiyeti de toptan 
olarak kendi ler ine veri l ince Meclisin teşriî murakabes in in zaıfa uğrıyaca-
ğı tabiidir. Her hâdisede münferit bir kanunla onun masraf ları için lü
zumlu salâhiyet istendiği takdirde ise Mecl is işin esasına ıttıla hâsı l ede
rek teşriî murakabesini , kemaliyle ifa eder. Aksi takdirde arzett iğ im gibi 
mil letin hakiki mümessi l i olan ve milletin iradesini temsil eden Yüksek 
Mecl is iniz in murakabes in in ne kadar nazari bir hale ineceğini yüksek 
takdirlerinize arzederim. 

Hâdiseler ne kadar suratla yürürse yürüsün Büyük Millet Mecl isi da
ima vazife başındadır. 

Şunu samimî olarak arzedeyim ki icranın zihniyeti da ima asgarî mu

rakabeden hoşlanır. (Halk Partisi zamanında sesleri) 

9 uncu Millet Meclisinin bu mesele üzerinde alacağı karar millî mu

rakabe mevzuundak i titizliğinin derecesini gösterecektir. 

B A Ş K A N — Komisyon sözcüsü, bir şey söyliyecek mi? Eski haliyle 
ka lmasını mı ist iyorsunuz? 

MİLLÎ S A V U N M A KOMİSYONU S Ö Z C Ü S Ü RİFAT TAŞKIN (Kastamo
nu) — Evet. 

MİLLÎ S A V U N M A BAKANI REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa ) — Efendim, 
Barutçu arkadaşımız öyle yanl ış anlamışlar ki, vaziyeti tasvir tarzına ba-
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kaçak olursanız hakikaten teşriî müessese sıfıra iniyor, icra kuvvet i lü
zumundan fazla bir salâhiyeti eline alıyor. Bu yüksek müessesen in en 
mukaddes dâvasını h imaye eder görenler mütalâalar dermeyan edil iyor. 

Bu müessesenin salâhiyetine müdahale keyfiyeti asla mevzuubah is 

o lamaz. Bu müesseseyi m ü m k ü n olabildiği kadar küçük işlerle meşgu l 

e tmemek için... (Sağdan küçük iş olur mu? Sesleri) müsaade buyurun, icra 

kuvvet i tarafından yapı lması kabil görülen işlerle meşgul e tmemek yo 

lunda bir zihniyet takip edilmiştir. (Sağdan gürültüler) 

Müsaade buyurun, şimdi birinci maddenin asl ına bakınız : 

"Tazminat ın ve birliğin yiyecek, giyecek ve tedavi gibi çeşitli masraf la

rının mikdar ı ile her türlü satınalmaların şekil ve ödeme tarzı Bakanlar 

kuru lunca tespit o lunur." 

B inaenaleyh ben Asya 'da herhangi bir mıntakaya bir adam gönderir

ken oradaki mal a lma şartlarını tespit edeceğim. Avrupa 'ya bir ya rd ım 

gönder i rken orada satınalınacak şeyin ödeme şartlarını tertip edeceğ im, 

orası ile burası arasındaki mesafe ve para farkına göre veri lecek harcıra

hı tespit edeceğim. Kendis ine veri lecek paraların mikdar ın ı tespit edece

ğ im. Afr ika'ya gönderi lecek bir subayla Avrupa 'ya gönderi lecek bir suba

y ın masraf ı hakikisini nazarı dikkate alacağım. Bunlar ın mahrukat ı , yi

yeceği , içeceği, g iyeceğine taallûk eden masraflar yap ı lmas ı zaruret i hâ

sıl o lursa bu zarureti de nazara alacağım. Bunlar ın heyeti mecmuas ı , 

takdir buyurursunuz ki, İcra Vekil leri Heyeti taraf ından anide yap ı lmas ı 

lâz ımgelen mesai ldendir . Mesele herşeyin icabını o muhit in iht iyacına gö

re tertip etmekten ibarettir. Elbette bu kararı al ırken Büyük Millet Mec

lisine diyeceğim ki, filan kanun mucibince Avrupa 'ya gönderd iğ im, As 

ya 'ya gönderdiğ im, şuraya buraya gönderdiğ im adamlar hakk ında şu ter

t ipten maaş , tazminat ve elbise parası veri lmesini tespit ett im, bunun ye

kûnu şudur, lütfen verin, diyeceğim. İcra kuvvetleri , elbette ki paranın 

ver i lmesine karar verip, istediği gibi kul lanmak ve Büyük Millet Mecl isi

nin reyine müracaat e tmemek gibi bir zehaba düşmeler i bence , müsaade 

buyurur larsa, icra kuvvetlerinin akl ından geçmesi bile iht imali o lmıyan 

herhangi bir şeyi ona isnadetmek olur. Binaenaleyh buna ihtiyacı katî 

vardır ve böyle o lduğundan dolayıdır ki, tahsisat tefriki ân ında ayrı ayrı 

muamele ler yapmak ve tahsisatın sahibi olan Mecl ise müracaat e tmek 

elbette yer inde olur. 

Mecl is murakabes i ve müdahales ini bertaraf e tmek ve sonra onun 

teşriî murakabe salâhiyetine müdahale etmek gibi b irşey asla ak l ımızdan 

geçmemişt i r ve geçmez. 
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M U H T A R ERTAN (Bitlis) — Bir sual : Efendim, her defas ında Mecl is

ten tahsisat isteyeceklerine göre, bir kanunla.. . (Kürsüden sesleri). 

B A Ş K A N — Sual soruyorlar, yer inden sorabilirler. 

MİLLÎ S A V U N M A BAKANI REFİK ŞEVKET İNCE (Devamla ) — Her de

fasında, ded im. Bütçemiz dahi l inde Kore'ye g iden askerler imiz in masraf

ları, harcırahları vardır. Verdik, bütçemizde var. Bittiği z aman y ine gele

cek değil miyiz? Bu o demektir . 

Bakınız, buna bir tahsisat ilave etmiştik, tazminat ve rmek müsaade 

sini istemiştik. Siz müsaade edince ben kendi bütçemden bunu verece

ğ im. Bittiği z aman y ine size geleceğim. Bu elbette ki Divanı Muhaseba ta 

gidecek, hesabı kaf i ler i olacaktır. Binaenaleyh böyle key femayeşa hare

ket ak l ımızdan geçmez ve bunun böyle olacağını da zannetmek doğru de

ğildir. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Efendim, muhte rem Millî Sa vunma 

Bakanı böyle fuzuli ve küçük işlerle Meclisi meşgul e tmemek için umu

mî kanun teklif inde bulunduklar ın ı söylediler. 

(Soldan: Geri aldı sesleri) Reis Bey rica eder im, müdaha le etmesinler . 

B A Ş K A N — Siz devam edin. 

KEMAL T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Devam etmek imkânını b ı rakmıyor

lar ki.. 

Muhte rem arkadaşlar, bütün dünyada teessüs etmiş bu lunan de

mokrasi ler tarihi tetkik edilirse teşriî organların salahiyetleri t amamen 

para mese les inden ve paranın sarfından doğmuştur . Teşriî organlar ının 

en m ü h i m vazifeleri, vazifelerinin en baş ında gelen mesele Devlet in Hazi

nesinin sarf şeklini tespit etmektir. Bunda T. B. M. M.'nin de hassas ol

duğu dün o lduğu kadar bugün de malûmdur . T. B. M. M. da ima Hükü

met in arkasındadır . Ona zahirdir. Neden Hükümet her defas ında ihtiyaç 

hâsıl o ldukça Meclisin tasvibinden kaçmıyor? Bugün bir emrivaki olarak 

or tada Kore hadisesi vardır. Bunun esası a leyhinde konuşmuş tek kişi 

yoktur . Kore 'ye taallûk eden sarfiyat ortada bir kanun yokken yapı lmış

tır, buna karşı konuşan da olmadı . Bunu bugün ç ıkaracağımız kanun la 

meşru bir hale getireceğiz. Ve Kore'deki birliğe ait o lmak üzere bundan 

sonrası için salâhiyet vereceğiz. Fakat istikbal için açık bir bono ver i lme

si doğru değildir. Birinci maddey i okuyunuz, gayet umumî ve geniş salâ

hiyetleri ihtiva ettiğini göreceksiniz. 

Arkadaşlar , Hükümet her defasında Mecl ise gelmelidir. Mecl is müs -

temirren ça l ışma halindedir, arada tatil kararı verir fakat Hüküme t iste-
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diği anda Meclisi toplantıya çağırmak salâhiyetindedir. Kendis ine ver i len 
bir salâhiyeti haklı bir yerde kul lanmaktan içtinap etmemişt i r ve e tmiye-
cektir. Hükümet in bu nokta üzer inde ısrar e tmemesin i r ica eder im. 

Emrul lah Nutku arkadaşım, fikirlerimde tezat bu lunduğunu söyledi
ler. Bi lakis f ikirlerimde tevafuk vardır. Bendeniz Kore 'ye asker gönderi l 
mes in in doğru o lduğunu, ancak şekil bak ımından Türkiye B. M. Mecl isi
nin tasvibi a l ınmadan gönderi lmesini tenkid ed iyorum ve bu tenk id imde 
devam edeceğ im. Bunun esbabı mucibesini de gensoru günü izah edece
ğ im. Mademk i Meclise sorulmadan bir karar a l ınmasına muhal i f im, ona 
taal lûk eden ödeneğin de Mecl isten geçir i lmeden sarfedi lmesine muhal i 
f im. B i lmiyorum bunun neresinde tezat vardır. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arkadaşlar ım, kanunun, önümüz 
de münakaşa ettiğimiz kanunun prensip itibariyle u m u m i mahiyet te çık
mas ı doğru olabilir. Bunda pek mahzur yoktur. Çünkü biraz evvel Millî 
S a v u n m a Bakanının ifade ettiği veçhile kanunun tatbikatı para sarfını 
icabettirdiği takdirde Hükümet Mecl isten ödeneğini istiyecektir ve Yük
sek Mecl is te ödenek münasebet iy le kendi murakabe hakkını kul lana
caktır. Fakat şu noktayı arzetmek ist iyorum ki, Hükümet burada, har ice 
asker şevki hususunda önceden veya sonradan Yüksek Mecl ise müraca
at lü zumunu duymakta o lduğunu açıkça beyan etmiştir. Bu it ibarladır 
ki, kanunun umumi olması birçok mahzurlar doğurabil ir . Diğer taraftan 
şimdi yapı lan Kanunun yani münakaşa ettiğimiz Kanunun , Hükümete , 
harice asker şevki hususunda geniş bir salâhiyet verdiği yani Mecl ise Da
n ışma lüzumunu duymayacak şekilde bir salâhiyet tanıdığı manas ına 
ge lmediğ ini de burada tebarüz ettirmeyi faydalı bu ldum. 

M U H İ D D İ N ERENER (İzmir) — Muhterem arkadaşlar; bugün müza
kere e tmekte bu lunduğumuz kanun tasarısı, ne Hükümete harici m e m 
leketlere asker verme yetkisini tefviz eden, ne de bunun la ilgili bir hük
mü ihtiva eden bir kanundur. Sadece, Birleşmiş Milletler emr ine silahlı 
kıtalar verildiği takdirde onların masraflarının ne suretle görüleceği key
fiyetini natıktır. Böyle bir Kanunun Mecliste müzakeres i için ge lmesi 
keyfiyeti, sadece işin malî tarafını mevzuu müzakere etmektir . Zira, bu 
masraf lar ın kâffesinin yapı labi lmesi sadece bu masraf lar ın itası, buna 
mevzu olan fiil, hareket ve muamele ler in mevzuat ımıza, Anayasa ve hu
susi kanunlar ımıza intibak etmesi hainde kabildir. B inaenaleyh bu Ka
nun kabul edil ince, mütekadd im şartların, arzett iğim gibi buna mevzu 
teşkil eden şeylerin mevzuat ımıza uygun olup o lmamas ı keyfiyetinin ma
hallî münakaşas ı , burası değildir. Muhalefetteki arkadaşlar ımız da bilir
ler ki, bu keyfiyetin müzakeres i için ayrıca yollar mevcuttur , ayrıca usul
ler mevcuttur . 
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Mecl is in murakabes i keyfiyetine gelince; bu nevi masraf lar da ima bu 
şekilde Mecl is lere gelir. Seferberlik hal inde, asker ailelerine ver i lecek taz
minat , filan takdiri de memleket in filan ihtiyacı için ihtiyar o lunacak 
masraf lara dair kanun, diye gelir ve bütün bunlar ın murakabes i , Büyük 
Millet Mecl isi namına teşkil edilen bir organda yapıl ır ve icabederse her 
ödenek tahsisi sırasında, Necip Bilge arkadaşımız ın söylediği gibi, bunla
rın münakaşa lar ı burada da yapılır. Hükümet in , Mecl is murakabes i dı
ş ında ki, muhalefet in endişesi da ima bu nokta üzer inde teksif edilmiştir, 
masra f yapmak değil, bu masraf ın icabettirdiği fiil ve harekette bu lun
mak keyfiyetidir. 

Arkadaşlar ; bendeniz bu hususta muhalefet in fikirlerine iştirak etmi
yo rum. Hükümet l e Büyük Millet Mecl isinin başka başka iki â l emde ya
şadığı gibi bir zehaba varamazd ım. 

Kore Birl iğinin gönderi lmesi karariyle fiilen raporlara bu birl iğin irkâ-
bı kararı aras ında aylar geçti. Muhalefetteki arkadaşlar ımız milletvekil l i
ği fonks iyonuna dahil bu lunan murakabe salâhiyet ler inden hangis ini 
kul landı lar ki, Yüksek Mecl isin murakabes inden kaçabi lecek b ir takım fi-
iler yap ı lmas ından endişe etmektedirler. (Soldan alkışlar). (Sağdan anlaşıl
madı sesleri). 

Hükümet in bu hususta alacağı her türlü karar en seri surette da ima 
Büyük Mecl is in ittılâına vâsıl olacak ve Mecl isteki arkadaşlar ımız ın her 
biri yetki lerini kul lanmak suretiyle bu fiiller üzer inde murakabe e tmek 
imkânını elbette bulacaklardır. Elbette ki, bu Mecl is, hassasiyet le hare
ket edecek ve Hükümet in hataya düştüğü noktalar varsa, Hükümet i o 
hata lardan döndürmesini bilecektir. 

Arkadaşlar ; böyle bir masra f kanununun kabulü ve müzakeres i sıra
s ında bütün bu bahislerin açı lması, sanki Hükümet yavaş yavaş Büyük 
Millet Mecl is inin murakabes inden kaçacak yolları a ramakta ve bu yollar
dan birer birer yürüyerek Mecl is murakabes inden vareste ka lacakmış gi
bi göstermeye kalkmak, en hafif tabiriyle, sırasız ve yersiz bir hareket 
olur. Bu bak ımdan bu kanun üzerinde bahis buyurduklar ı endişeler in 
hiçbir ine maha l yoktur. Önümüzde , geçmişte bir misal vardır. Hükümet 
bu birliği göndermeye karar verdikten sonra mevzuat ımızda o lmadığ ı 
halde bunlar için masraf ihtiyarına mecbur o lmuştur. 

Arkadaşlar ; böyle bir hal mi daha iyidir, yoksa bu gibi ahvalde Hükü
mete kanunî birtakım salâhiyetler vermiş o lmak, hâdiselere t akaddüm 
edip tedbirleri evvelden düşünmüş olmak mı daha iyidir? 

Onun için kanunun teklif edildiği şekilde aynı başl ık la geçmes in i ri
ca ed iyorum. (Soldan bravo sesleri) 
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B A Ş K A N — Arkadaşlar; ş imdi değiştirgelerin dikkate al ınıp a l ınma

masın ı oyunuza sunacağ ım. Her iki değiştirge de kanunun Kore 'ye has

redi lmesi mahiyet indedir . Türkoğlu 'nun önergesinde tasarı iç inde buna 

aykırı hükümler varsa çıkarı lması ve maddeler in ona göre değişt ir i lmesi 

mahiyet indedir . 

B inaenaleyh her ikisi de aynı mânayı taşıdığına göre iki önergey i de 

oyunuza arzediyorum. Bu önergelerin dikkate al ınmasını kabul edenler. . . 

Etmiyenler. . . Çoğunlukla kabul edi lmemiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Bir leşmiş Milletler emrine ver i lmek üzere askerî birlikler hal inde ya

bancı ülkelere gönderi lecek ordu mensuplar ının aylık ve ücretleriyle çe

şitli ist ihkakları ve birliğin sair masrafları hakkında Kanun 

M A D D E 1. — Bir leşmiş Milletler emrine ver i lmek üzere askerî birl ik

ler hal inde yabancı ülkelere gönderi lecek ordu mensuplar ına veri lecek 

yol luklar la yurtdış ında bulunduklar ı müddetçe muhassas maaş veya üc

ret lerine i laveten veri lecek tazminatın ve birliğin y iyecek giyecek, yaka

cak ve tedavi gibi çeşitli masraflarının miktarı ile her türlü sat ınalmala-

rın şekil ve ödeme tarzı Bakanlar Kurulunca tespit o lunur. 

B A Ş K A N — Söz istiyen yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler. . . Kabul etmiyenler.. . Çoğunlukla madde aynen kabul edi lmiştir. 

M A D D E 2. — Birleşmiş Milletler emrine ver i lmek üzere yabanc ı ülke

lere gönderi lecek askerî birliklere mensup subay, askeri ve sivil memur 

ve hizmetl i lerle gedikli erbaşların bu durumlar ının devamı s ıras ında yol

luğa müstahak ailelerini Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekler i 

mahal le kadar gönderenlere bir defaya mahsus o lmak üzere Mülk iye 

Harc ırah Kararnamesi ve ek ve tadilleri esasları dahi l inde aile yo l luğu 

ödenir. 

B A Ş K A N — Söz istiyen yoktur. Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler.. . Kabul etmiyenler.. . Madde çoğunlukla kabul edi lmiştir. 

M A D D E 3. — Y a b a n c ı memleket lere gönderi lmiş ve gönder i lecek olan 

birl iklere mensup subay, askerî ve sivil memurlar la hizmetl i ler ve gedik

li erbaşlar ın Anavatana hava değişimi için gelmeleri i cabeden hal lerde ai

lelerinin bu lunduğu veya raporlarında yazılı hastal ıklarının fennen ica-

bettirdiği mahal lere kadar geliş ve dönüş yol lukları Mülkiye Harc ırah Ka

rarnames i ek ve tadilleri hükümler i dairesinde verilir. Hava değiş imi se

bebiyle Anayurda gelecek ve dönecek erlere Bakanlar kuru lunca takdir 

o lunacak zarurî masrafları ile yevmiyeleri ödenir. 
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Bu gibilerin geliş yol luklar ına ödenmek üzere mezkûr birlik komuta

nı emr ine Bakanlar Kurulunca tespit edilecek miktarda kredi açtırılır ve

ya avans verilir. 

Birinci f ıkraya göre hastal ık icabı bir mahalde oturmalar ı fennen za

rurî o lan ordu mensuplar ın ın bu mahal lere kadar gelecek harc ı raha 

müstahak aile efradına da ayrıca azimet ve avdet yol luğu veril ir. 

B A Ş K A N — Konuşacak var mı? 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) — Söz ist iyorum. 

B A Ş K A N — Buyurun. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) Sayın arkadaşlar, bu üçüncü madden in bir 

f ıkrasına birkaç cümle ilavesi hakkında Sayın Milletvekili Sedat Barı ar

kadaş ımla beraber bir teklifimiz var. Kısaca arzedeyim. 

Biz im eskiden beri bir âdetimiz vardır. Asker yaralanır, hastalanır 

eğer bunun tedavisi uzun sürecekse kendisine hastanede yer yok diye 6 

ay, 7, 8, 9 ay gibi bir müddet istirahat verilir, köye gönderi l ir . Fakat bu 

asker, bu hasta veya sakat olan asker tedavisinin net icesine kadar aile

sine bâr olur. 

Asker î hastanelerde hekimlik yapan bütün arkadaşlar ın yüreğ in in 

titrediği nokta budur. 

Mehmetç ik baz an mahcubiyet inden ben im ai lem fakirdir, bana baka-
maz d iyemez. Bir kısmı söyler, acı acı dertler döker. Fakat hastanede ya
tak azdır, yatacak hasta çoktur. Köylerine giderler. Ai lelerine bâr olurlar. 
Halbuki o askerin, o Mehmed ' in , o seneki bütçede aylık iaşe tahsisatı 
çıkmıştır. Bu aylık iaşe tahsisatı ordu kuvvesine dahil o lduğu için köyün
de kendis ine tediye e tmek mümkündür . Fakat maalese f bugün mevzu
atımız buna müsait değildir. Halbuki Balkan devlet ler inde, Av rupa ve 
Amer ika ordular ında evleviyetle, askerde bu gibi hastal ıklarda, kazalar
da yara lananlara köyler inde, evlerinde kalacaklara hususî tazminat lar 
da verilir. Bu büyük bir mesele . Bütçe konusunda arzetmek istiyoruz. 
Yalnız burada sırası geldi Hükümet teklifinde, komisyon tekli f inde Ko
re'de hasta lanan, tedavi için buraya gelecek ve tebdili havada kalacak 
Mehmet ' ler in yol luklarını düşünmüş , zarurî masrafları ile gündel ikler ini 
düşünmüş , fakat onların burada aieleri nezdinde gidip de hava değiş imi 
y apmaya mecbur olduğu kısmı açık bırakmıştır, oradaki iaşesini düşün
memişt i r . Takdir ve tasavvur buyurursunuz ki; bir insanî ideal uğrunda 
Bir leşmiş Milletler hesabına Hükümetiniz , Meclisiniz karar vermiş gön
dermiş o lduğu Mehmet ' ler , kahramanl ık menkıbeler i ve tarih yazmış in
sanlar yaral ı veya hasta olarak gelecekler, biz onları y ine köydeki ailesi 
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üzer ine yük edeceğiz. Yani hem kanını, hem parasını b iz im fakir milleti

miz in ailelerine yükle tmek muvafıkı mâdelet olmıyacaktır . 

Suret i umumiyede ordular, iki ay zarf ında tedavi o lunacak vakalar ı 
ordu geris inde tutarlar, iki ay zarf ında tedavi edi lemiyecek olanlar ı da 
yurda, memleket ine gönderirler. Nitekim bu sefer ben im bi ld iğ im Kore 
Ordusundan 6-7 Mehmet tedavi edi lmek üzere yurda gelmiştir. Bunlar , 
vaziyet i katî bir neticeye b a ğ l a n m a y a kadar tebdilhavalı o larak köyler ine 
gider. Müesseseler imiz bu gibi vakalarda daimî olarak hastane lerde kal
mas ına müsai t o lmadığı için hiç o lmazsa köylerine gönderdiğ imiz bu gi
bi tebdil havalı ların zaten bütçe ile ç ıkmış olan tayinat bedel ler ini her ay 
kendi ler ine verel im. Bu itibarla bu fıkranın mezkûr madden in , yan i 
üçüncü maddenin sonuna eklenmesini teklif ed iyorum. 

Bunun için de bir takrir takdim ediyorum. (Muvafık sesleri). 

Yüksek Başkanl ığa 

Şi fahen de arzett iğim veçhile müzakere edi lmekte olan kanunun Büt

çe Komisyonunca kabul edilen metninin 3 üncü maddes in in bir inci fık

rası sonuna şu cümlenin ilavesini arz ve teklif ederiz. "Ve hava değiş imi 

müddet in i aileleri nezdinde geçirdikleri takdirde; aylık tayınatları tutarı, 

her ay kendi ler ine ödenir." 

Seyhan Milletvekil i 

Cezmi Türk 

MİLLÎ S A V U N M A BAKANI REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa ) — Bu yer in
dedir. Bu, Kanunun ruhuna çok muvafıktır. Yalnız aylık tayın bedel ler i 
denmes i lâzımdır. 

B A Ş K A N — Komisyon ne diyor? 

B Ü T Ç E KOMİSYONU S Ö Z C Ü S Ü EMİN KALAFAT (Çanakkale ) — Mu
tabıkız. Ayl ık tayın bedelleri denecektir. 

B A Ş K A N — Şifahi olmaz. Komisyon metni hazır lasın ve bize lütfen 
vers in. 

Arkadaşlar , bu değişt irgenin dikkate al ınmasını kabul edenler. . . Et

miyenler. . . Kabul edilmiştir. Şimdi komisyonun tadil teklifini aynen arze-

deceğiz. 

K E M A L BALTA (Rize) — Efendim, yalnız bir nokta var, arzedey im : 

Asker le rden terhise müstahak olanlar olduğu gibi savaş yapar gelir teb-

di lhavası 5 ay da olabilir. Onlar da bu kanunun çerçevesi iç ine girecek 

mi, g i rmiyecek mi? 

B A Ş K A N — Tebdilhaval ı ise girecek tabiî. 
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KEMAL BALTA (Rize) — Terhise müstahak da olabilir, onlar da gire
cek mi? 

MİLLÎ S A V U N M A BAKANI REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa ) — Tebdi lha-
va müddet ince veri lecek. 

B A Ş K A N — Arkadaşlar, maddenin değişik şekli komisyondan gel ince
ye kadar geçici maddenin müzakeres ine geçiyoruz. 

GEÇİCİ M A D D E — Bu Kanunun neşr inden evvel Kore 'ye gönder i lmiş 
o lan birl iğe dâhil ordu mensuplar ı hakkında da bu Kanun hükümler i uy
gulanır . 

NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arkadaşlar ım; geçici madden in 
Bütçe Komisyonunda aldığı şekil şimdi okundu, dinlediniz. Ha lbuki Hü
kümet tasarısındaki ifade şekli bundan daha başkadır . O maddey i aynen 
okuyorum. 

GEÇİCİ M A D D E — Bu Kanunun yay ımından evvel Kore 'ye gönderi l 
miş olan birl iğe dahil ordu mensuplar ına muhtel i f namlar la yap ı lmış 
o lan tediyeler, bu Kanuna göre tahakkuk edecek ist ihkaklar ından mah
sup olunur. 

Hükümet in maddey i bu şekilde sevketmiş o lmasının sebebi şu olsa 
gerektir; ma lûmu âliniz Kanunlar makabl ine şâmil o lmaz, mabad ine şâ
mil olur. Halbuki bu Kanun ç ıkmadan evvel Kore savaş bir l iğ imize veril
miş olan paralar vardır. İşte geçici madde ile bu sarfiyat meşrulaşt ır ı l -
maktadır . Yan i Kanunun makabl ine teşmili temin edi lmektedir . 

Millî Savunma ve Bütçe Komisyonlar ının teklifleri kabul edildiği tak
dirde şöyle bir mahzur ortaya çıkabilir. Ş imdiye kadar kanun mevcut ol
madığ ı halde veri lmiş olan paraların bugün bu Kanunla kabul edi len 
masraf lardan mahsubu yapı lacak mıdır? Yapı lmıyacak mıdır? Bu nokta 
müşkülât ı muc ip olabilir. Belki Sayıştay bunu kabul etmiyecekt ir . Fakat 
böyle yersiz müracaat lar la Devlet daireleri boşu boşuna işgal edi lmiş ola
caktır. Halbuki Kanuna mahsubu yapı lacağına dair bir sarahat konursa 
herhangi bir istihkak sahibi mahsubun yapı lacağını düşünerek bu iddi
ayı ileri sürmiyecektir . Böyle bir sarahat bulunmadığ ı takdirde, acaba 
ben im hakk ım var mıdır, yok mudur diye bir düşünceye kapı larak Dev
let dairesine gelecek ve kendisinin evvelce almış o lduğu paranın mahsu
buna kanunen imkân olmadığı düşüncesi ile dâva açacak veya icap eden 
m a k a m a müracaat ta bulunacakt ır . İşte böyle müracaat lara meydan ver
m e m e k ve Devlet dairelerini fuzulî şekilde işgal e tmemek için, bendeniz , 
bu geçici maddenin , Hükümet tasarısında olduğu şeki lde reye arzedi lme-
sini teklif ve rica ediyorum ve bu hususta bir de takrir takdim ed iyorum. 
Takdir yüksek heyetinizindir. 
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B Ü T Ç E KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN KALAFAT (Çanakkale ) — Efen
d im bu teklif encümende de teklif edildi. Uzun zaman konuşuldu. Fakat 
Hükümet in teklifi b iz im Bütçe Komisyonunun teklifinin aynıdır. Ayn ı 
maksad ı tahassül edeceği neticesine vardık. Bu Kanunda Kore ve m ü m a 
sil yer lere gidecek olanlara veri lecek tediyeler etraflı olarak izah edi lmiş
tir. Kanunun neşr inden evvel Kore 'ye gönderi lmiş ordu mensup lar ına da 
tatbik edilir, denmesi , Sayış tayda hiçbir güçlüğe uğramıyacağ ına deli ldir. 
Biz bu maddenin maksadı temin ettiğine kaniiz. 

FERİD M E L E N (Van) — Bir sual soracağım. Bu Kanun yay ımı tari

h inden it ibaren yürür lüğe gireceğine göre, bu Kanunun yay ımı tarihin

den evvel Kore'ye gönderi len birl iklerin vaziyeti ne olacaktır? Çünkü geç

miş zaman için bu madde hükmünden istifade e tmeye imkân yoktur , 

tavzih e tmek lâzımdır. 

REFET A K S O Y (Ordu) — Encümende kendileri âzadır, nasıl sorabil ir

ler? 

B Ü T Ç E KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN KALAFAT (Devamla ) — Geçici 

maddeye , bu Kanun hükümler in in Kore'ye evvelce gönder i lmiş olanlar 

hakk ında da tatbik edileceği hükmü sarahaten konmuş o lduğuna göre, 

zatı âl inizin söylediğiniz endişenin varit o lmaması lâzımgelir. 

B A Ş K A N — Arkadaşlar ın, izah ettikleri şekilde bu Kanunun neşr in

den evvel Kore 'ye gönderi lmiş birliğe dahil ordu mensuplar ı hakk ında da 

uygulanır mânası , Kanunun yayımı tarihinden değil, Kore 'ye gönder i ld ik

leri tarihten it ibaren bu lunduğunu komisyon tasrih etmiş bulunuyor . Bu 

zaruret de, bu şekilde izah ve telafi edilmiştir. 

Ş imdi Necip Bilge'nin aynı konudaki değişt irgesinin, d ikkate al ınıp 

a l ınmamasın ı oyunuza sunmadan evvel, okutacağ ım : 

Yüksek Başkanl ığa 

Geçici maddenin hükümet tasarısında olduğu şeki lde kabu lünün oya 
konulmas ın ı arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekil i 
Nec ip Bilge 

B A Ş K A N — Efendim, komisyon buna ihtiyaç o lmadığını mı kabul edi
yor? 

B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U SÖZCÜSÜ EMİN KALAFAT (Çanakkale ) — İhti

yaç yoktur. 

F E R İ D U N FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Müsaade ederseniz bu takrir 
hakk ında sözüm var. 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Efendim, gerçi komisyon böyle söylüyor a m a tatbikatta hâdise karşı

s ında Sayıştay vesair merci ler tereddüt eder. (Doğru sesleri). Vatandaş lar ı 

aşağı yukar ı ge lmeye gi tmeye tâbi tutar. Oun için ist irham eder im, arka

daş ımın takririni kabul buyurunuz, fazla vuzuhtan bir zarar ge lmez. 

(Doğru sesleri). 

B A Ş K A N — Şu halde bu takriri dikkate a lmayı kabul edenler. . . Kabul 
etmiyenler. . . Çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Ş imdi Hükümet in geçici maddesini okuyoruz. 

GEÇİCİ M A D D E — Bu kanunun yay ımından evvel Kore 'ye gönderi l 

miş olan birl iğe dahil ordu mensuplar ına muhtel i f namlar la yap ı lmış 

o lan tediyeler, bu kanuna göre tahakkuk edecek ist ihkaklardan m a h s u p 

olunur. 

B A Ş K A N — Şu halde bu maddeyi , yani Hükümet in geçici maddes in i 

yüksek reyinize arzediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler. . . İttifakla ka

bul edilmiştir. 

Komisyonlardan gelen fıkrayı okuyoruz. Üçüncü maddeye fıkra ek

lenmesi teklifi vardır. 

(Hava değiş imini ana yurtta geçirecek olan erbaşlara ve erlere bu 

müdde te münhas ı r o lmak üzere aylık tayin ist ihkakları nakden ödenir . ) 

(Bir daha okunsun sesleri). 

(Fıkra bir daha okundu) . 

B A Ş K A N — Arkadaşlar, üçüncü maddenin birinci f ıkrasından sonra 
bu f ıkranın ilavesi suretiyle üçüncü maddey i heyeti umumiyes iy l e yük
sek reyinize sunuyorum : Kabul edenler.... Etmiyenler. . . Çoğun luk la ka
bul edilmiştir. 

M A D D E 4. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir . 

B A Ş K A N — Bunun hakkında bir önerge vardır. 

Başkanl ığa 

Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddeler inin Hükümet teklifi veçhi le ka

bu lünü teklif ederim. 

İstanbul 

A. Hamdi Başar 

B A Ş K A N — Yani şu şekildedir efendim. Kanunun ş imdi okunan 

maddes i neşr i tarihinden muteberdir , diyor; ha lbuki reye konu lmas ı is

tenen Hüküme t teklifinde ise "yayını tarihinden yürür lüğe girer" diyor. 

(Nefarkı var sesleri?) 
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R E F E T A K S O Y (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, Hamdi Bey arkadaşı 
mız Bütçe Komisyonunda azadır, huzurunuzda teklif edi len mazba tada 
da imzası vardır. Binaenaleyh imzası bulunan bir arkadaş ın burada ta
dil tekli f inde bulunması muvaf ık değildir. 

A H M E T HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Efendim, ben im kanaat imce her 
komisyon kendis ine veri lmiş olan vazifeleri ifa eder. Hükümet bir met in 
getiriyor, Millî Savunma Komisyonu ayrı bir met in tespit ediyor ve tasarı 
mal î bak ımdan incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna veril iyor. Bendeni 
zin, Hükümet teklifinin reye konmasın ı istemekteki maksad ım; hem Büt
çe Komisyonunun kendi vazifesini ifa etmesi bak ımından ve hem de bu 
teklifin öz Türkçeye uyması bakımındandır . 

B A Ş K A N — Şu halde bu değişt irgenin dikkate a l ınmasını kabul eden
ler... 

HULUSİ K Ö Y M E N (Bursa) — Değiştirge bir daha okunsun. 

B A Ş K A N — Okuyoruz. 

( İstanbul Hamdi Başar' ın değiştirgesi tekrar okundu ) 

B A Ş K A N — Değiştirgeyi dikkate alanlar... Almıyanlar. . . D ikkate al ın
mas ı çoğunlukla kabul edilmiştir. 

O halde Hükümet in teklifi esas olacaktır. 

M A D D E 4. — Bu kanun yay ımı tarihinde yürür lüğe girer. 

B A Ş K A N — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler. . . Çoğunluk la kabul 
edi lmiştir. 

Ş imdi y ine Hükümet teklif inden beşinci maddey i okutuyorum : 

M A D D E 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür . 

B A Ş K A N — Kabul edenler... Etmiyenler.. . Çoğunlukla kabul edi lmiş
tir. 

Efendim, tümünü reyinize arzediyorum. 

AVN İ D O Ğ A N (Yozgad) — Söz ist iyorum. 

B A Ş K A N — Buyurun. 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgad) — Efendim, muvakkat madde hakk ında kısa 
bir maruzat ta bulunacakt ım, zaruri olarak, farkında o lmaksız ın sözümü 
arzetmek imkânı o lmadı . Tüzüğümüzün 137 nci maddes i MilletvekÜleri-
ne rey ve rmeden önce konuşma imkânını verdiği için bu maddeden isti
fade ederek g rubumuzun noktaî nazarını arzetmek ist iyorum. 

Biz Kore 'ye g iden askerlerimize Cumhur iyet Hükümet in in vereceğ i 
tahsisat ı kemal i minnet ve şükranla kabul etmekteyiz . (Soldan, muhalif kal
dınız sesleri) 
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Bilhassa rica ederim müsaade buyurun da konuşma imkânı hasıl ol
sun. 

B A Ş K A N — Böyle ufak tefek müdahale ler olabilir, siz buyurun devam 

ediniz. 

A V N İ D O Ğ A N (Devamla) — Ayr ıca temennimiz şudur ki Hükümet imiz 
bir kıstas kul lanırken Bir leşmiş Milletler emrine ver i lmiş diğer milletler 
e f radından ve subaylar ından daha aşağı bir tahsisat kabul e tmes in. (Bra
vo sesleri) Kanunun heyeti umumiyes i , atiye ait hâdiseler hakk ında Bü
yük Millet Mecl isinin muvafakat i a l ınmaksız ın asker şevki gibi bir hâdi
seyi ihtiva ettiği için çekinser rey vermek mecburiyet inde kalacağız . Bu
nu da arzetmek mecburiyet indeyiz. . 

MİLLÎ S A V U N M A BAKANI REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Arkadaş 
lar; mevzuun hassasiyeti nispet inde ilk günden it ibaren lüzumu kadar 
Türk haysiyet ve şerefinin başka milletlerin haysiyet ve şeref inden bir 
sant im ve bir mil im aşağı olmıyacağını, (Sağ olun sesleri) bu hususta bü
yük dikkat ve taassup göstereceğimizi huzurunuzda tekrar arzeder im. 
(Bravo sesleri) 

Bu mese le Amer ika l ı la r la bir konuşmamızda mevzuubah is o lduğu 
zaman onlar da bizim askerlere verilecek tazminat ın kendi ler in inkinden 
aşağı o lmıyacağı keyfiyetini tabiî olarak beyan etmişler ve bu keyfiyet 
üzer inde mutab ık kalmışızdır. Huzuru millette ve bütün vatandaş lar 
önünde tekrar edeceğim ki, yüksek tarihimizde sabit o lduğu ve son gün
lerde de ayrıca sabit olan Türk haysiyet ve şerefinin da ima yüksek kal
ması hususuna bütün hayat ımız bedel ince ça l ışacağımızdan emin olabi
lirsiniz. (Sağdan ve soldan alkışlar) 

B A Ş K A N — Şimdi kanunun tümünü yüksek heyetiniz in reyine arze-
d iyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. . Efendim, müstenki f arkadaşlar la 
beraber çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Tek i rdağ Milletvekili Şevket Mocan' ın, Kore'de Bir leşmiş Milletler saf
lar ında kanları ile yeni bir Türk vatanı ve istiklâli kuran aziz şehit lerimiz 
için bir dak ika ihtiram sükûtu yapı lmasına dair önergesi 

B A Ş K A N — Bir takrir vardır, okunacaktır . 

T. B. M. M. Başkanl ığ ına 

Kore 'de hürriyet ordusunda kanlariyle yeni bir Türk vatanı ve istiklâ
li kuran aziz şehiüerimize Yüksek Meclisçe bir dakika iht iram sükûtu ya
pı lmasını arz ve teklif ed iyorum. 

Tek irdağ Mil letvekil i 
Şevket Mocan 
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B A Ş K A N — Teklifi yüksek heyetinizin reyine arzederken hep beraber 

ayakta muhte rem şehitlerimizin ruhunu tâzizen ve gazi ler imizin mânev i 

huzurunda bir dakika ayakta sükûta davet ed iyorum. 

(Bir dak ika ayakta sükût edildi) 

FEHMİ Ç O B A N O Ğ L U (Erzurum) — Hükümet ten bir r icada bulunaca

ğ ım. 

B A Ş K A N — Kanun kabul edilmiştir. Ne hakkında konuşacaks ın ız? 

FEHMİ Ç O B A N O Ğ L U (Erzurum) — Kanun hakk ında değil , başka bir 

mevzu. . . 

B A Ş K A N — Kanun hakkında değilmiş, müsaade ederseniz konuş

sunlar. 

FEHMİ Ç O B A N O Ğ L U (Erzurum) — Arkadaşlar, Kore 'de şehit düşen 

evlat larımızın tahsisatı hususunda, babalarının şehitl ik maaş ı keyfiyeti 

Emekl i Kanununun 72 nci maddesiy le tezat teşkil eder. Orada şehit o lan 

kardeşler imiz in babaları , 65 yaşını do ldurmamış ve sağ lam ise şehit ma

aşı a lamazlar . Hükümet ten r icam, bu noktayı nazarı i t ibara alarak bize 

bir kanun getirsin. Maruzat ım bundan ibarettir. 

Birleşmiş Milletler Emrine Verilmek Üzere Askerî Birlikler Halinde Ya
bancı Ülkelere Gönderilecek Ordu Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle 

Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Sair Masrafları Hakkında Kanun (*) 

BİRİNCİ M A D D E — Birleşmiş Milletler emrine ver i lmek üzere asker î 

birl ikler hal inde yabancı ülkelere gönderi lecek ordu mensuplar ına veri le

cek yol luklar la yurt dış ında bulunduklar ı müddetçe muhassas maaş ve

ya ücret ler ine ilâveten veri lecek tazminatın ve birliğin y iyecek, g iyecek, 

yakacak ve tedavi gibi çeşitli masraflarının miktarı ile her türlü satınal-

malar ın şekil ve ödeme tarzı Bakanlar Kurulunca tespit o lunur. 

İKİNCİ M A D D E — Birleşmiş Milletler emrine ver i lmek üzere yabanc ı 

ülkelere gönderi lecek askerî birliklere mensup subay, askerî ve sivil me

mur ve hizmetl i lerle gedikli erbaşların bu durumlar ın ın devamı sırasın

da yo l luğa müstahak ailelerini Türkiye sınırları içerisinde ikâmet edecek

leri mahal le kadar gönderenlere bir defaya mahsus o lmak üzere mülk iye 

harc ırah kararnamesi ve ek ve tadilleri esasları dâhi l inde aile yo l luğu 

ödenir. 

(*) Resmî Gazete : 11.12.1950-7679 Kavanin Mecmuası: c. 33, s. 108-109 

No. 

5686 

Kabul tarihi 

6.XII .1950 
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Ü Ç Ü N C Ü M A D D E — Yabanc ı memleket lere gönder i lmiş ve gönder i le
cek olan birl iklere mensup subay, askerî ve sivil memur lar la hizmetl i ler 
ve gedikl i erbaşların Anavatana hava değişimi için gelmeler i icap eden 
hal lerde ai lelerinin bu lunduğu veya raporlar ında yazıl ı hastal ık lar ının 
fennen icap ettirdiği mahal lere kadar geliş ve dönüş yol luklar ı Mülk iye 
Harc ırah Kararnamesi ek ve tadilleri hükümler i dairesinde veril ir. Hava 
değiş imi sebebiyle anayurda gelecek ve dönecek erlere Bakanlar Kuru
lunca takdir o lunacak zarurî masrafları ile yevmiyeler i ödenir. 

Hava değiş imini Anayurt ta geçirecek olan erbaşlara ve erlere bu müd
dete münhas ı r o lmak üzere aylık tayin ist ihkakları nakden ödenir . 

Bu gibilerin geliş yol luklar ına ödenmek üzere mezkûr birl ik komuta
nı emr ine Bakanlar Kurulunca tespit edilecek miktarda kredi açtırıl ır ve
ya avans verilir. 

Birinci f ıkraya göre hastal ık icabı bir mahalde oturmalar ı fennen za
ruri o lan ordu mensuplar ının bu mahal lere kadar gelecek harc ı raha 
müstahak aile efradına da ayrıca azimet ve avdet yol luğu veril ir. 

GEÇİCİ M A D D E — Bu kanunun yay ımından evvel Kore 'ye gönderi l 
miş olan birl iğe dahil ordu mensuplar ına muhtel i f namlar la yapı lmış 
o lan tediyeler, bu kanuna göre tahakkuk edecek ist ihkaklar ından mah
sup olunur. 

D Ö R D Ü N C Ü M A D D E — Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

BEŞİNCİ M A D D E — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür . 

7.12.1950 

VI. - BAŞBAKANDAN GENSORU (8) 
Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı ve Mardin Milletvekil i Kemal 

Türkoğ lu 'nun, Kore'ye gönderi len Savaş Birliği hakk ında Başbakandan 
gensoru aç ı lmasına dair önergesi 

B A Ş K A N — Dördüncü numarada Kırşehir Milletvekili Osman Bölük

başı ile Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu 'nun gensorusu vardır . Ge

çende kabul buyurmuştunuz . Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

4500 kişilik silâhlı bir savaş birliğinin Kore 'de h izmet e tmek üzere 

Bireşmiş Milletler emrine veri lmesi hakkındaki Hükümet kararı , al ındığı 

tar ihten beri umumi efkârı ve matbuat ı işgal etmiş ve muhalefet le iktidar 

aras ında bir takım sert tart ışmalara sebebiyet vermiştir . 
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Ü Ç Ü N C Ü M A D D E — Yabancı memleket lere gönder i lmiş ve gönder i le
cek olan birl iklere mensup subay, askerî ve sivil memur lar la hizmetl i ler 
ve gedikl i erbaşların Anavatana hava değişimi için gelmeler i icap eden 
hal lerde ailelerinin bu lunduğu veya raporlar ında yazıl ı hastal ık lar ının 
fennen icap ettirdiği mahal lere kadar geliş ve dönüş yol luklar ı Mülk iye 
Harc ırah Kararnamesi ek ve tadilleri hükümler i dairesinde veril ir. Hava 
değiş imi sebebiyle anayurda gelecek ve dönecek erlere Bakanlar Kuru
lunca takdir o lunacak zaruri masrafları ile yevmiyeler i ödenir. 

Hava değişimini Anayurt ta geçirecek olan erbaşlara ve erlere bu müd
dete münhas ı r o lmak üzere aylık tayin istihkakları nakden ödenir. 

Bu gibilerin geliş yol luklarına ödenmek üzere mezkûr birlik komuta
nı emr ine Bakanlar Kurulunca tespit edilecek miktarda kredi açtırıl ır ve 
ya avans verilir. 

Birinci f ıkraya göre hastalık icabı bir mahalde oturmalar ı fennen za
ruri o lan ordu mensuplar ın ın bu mahal lere kadar gelecek harc ı raha 
müstahak aile efradına da ayrıca azimet ve avdet yo l luğu veril ir. 

GEÇİCİ M A D D E — Bu kanunun yay ımından evvel Kore 'ye gönderi l 
miş olan birl iğe dahil ordu mensuplar ına muhtel i f namlar la yap ı lmış 
o lan tediyeler, bu kanuna göre tahakkuk edecek is t ihkaklar ından mah
sup olunur. 

D Ö R D Ü N C Ü M A D D E — Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

BEŞİNCİ M A D D E — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür . 

7.12.1950 

VI. - BAŞBAKANDAN GENSORU (8) 
Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı ve Mardin Milletvekil i Kemal 

Türkoğ lu 'nun, Kore'ye gönderi len Savaş Birliği hakk ında Başbakandan 
gensoru açı lmasına dair önergesi 

B A Ş K A N — Dördüncü numarada Kırşehir Milletvekili Osman Bölük
başı ile Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu 'nun gensorusu vardır . Ge
çende kabul buyurmuştunuz . Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

4500 kişilik silâhlı bir savaş birliğinin Kore 'de h izmet e tmek üzere 

Bireşmiş Milletler emrine veri lmesi hakkındaki Hükümet kararı , al ındığı 

tar ihten beri umumi efkârı ve matbuat ı işgal etmiş ve muhalefet le iktidar 

aras ında bir takım sert tart ışmalara sebebiyet vermişt ir . 

(8) Tutanak Dergisi c. 3, sa. 136-199. ta. 11.12.1950 
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Bütün bu tart ışmalara rağmen Hükümet kararının meşru o lmadığ ı 

hakkındaki kanaat bugüne kadar kuvvet inden birşey kaybetmemişt i r . 

Böyle hayatî bir mevzuda umumi efkârın aydınlat ı lmaması , halk ın 

devaml ı olarak i t imadına dayanması gereken Hükümet i zarfa düşürmek

te ve bir hukuk Devleti kurulduğu yolundaki iddiayı mesnets iz bırak

maktadır . 

Tarihi boyunca taahhütler ine tam bir sadakati kendisi için bir şeref 

vecibesi bi len Milletimizin, İkinci Dünya Harbinin ortaya koyduğu haki-

katlar muvacehes inde Bir leşmiş Milletler idealine ve A n d l a ş m a s m a bağ

lılığı, varl ığı için bir zaruret telâkki ettiği hakikati ne kadar aşikâr ise, ge

çirdiği çetin mücadele ler in bir sonucu olan bu yeni devrede, geçmişteki 

keyfî kararlar yüzünden çektiği çi lelerden mülhem olarak Hükümet in ve 

Büyük Millet Meclisinin kanun ve prensipler dışına ç ıkmamas ın ı ist ikba

lin teminat ı mahiyet inde gördüğü de inkâr o lunmaz bir hakikatt ir . Ayn ı 

duygular la meşbu olan bizler de bu Millî görüşe te rcüman olarak. Hükü

met kararının yarattığı endişelerin, Millî hâkimiyet in tecell igâhı o lan Bü

yük Millet Mecl is inde yapı lacak müzakereler le ortadan kaldır ı lmasını za

ruri bulmaktayız . 

Mecl is açıldığı günden beri Hükümet in Mecliste bu konu üzer inde her 

hangi bir aç ık lamada bu lunmamas ı hissettiğimiz zaruret i bir kat daha 

art ırmış ve bizi Kore 'deki Şanlı Birliğimizin tarihimize yeni destanlar kat

makta o lduğu bugünlerde bir gensoru açı lması teklif inde bu lunmaya 

sevkeylemişt ir . 

Bir leşmiş Milletler Andlaşmasının 43 üncü maddes in in ; Mil let lerara

sı bar ış ve güvenliğin korunması için Güvenlik Meclisi ile Devlet ler ara

s ında mahsus andlaşmalar ın yapı lmasını , veri lecek yard ım kuvvet ler inin 

miktar ve mahiyet inin bu anlaşmalarda tasrih edi lmesini ve nihayet ya

pı lan anlaşmalar ın her devletin kendi Anayasas ına göre tatbik o lunma

sını amir bulunan hükümler i muktezalar ından hiçbirisi yer ine get ir i lme

miş bu lunduğundan Hükümet imiz in kararı Anayasamıza ve Hükümetçe , 

bahsett iğ i taahhütlere mesnet olarak gösterilen Bir leşmiş Milletler And 

l a şmasma muhal i f bu lunduğu gibi kendi emniyet imiz sağ lanmadan ve

ri lmiştir. 

Şurasını açıkça ifade edel im ki, bir emrivaki ile tatbik hal inde bu lu

nan kararın geri a l ınmasını asla düşünmüyoruz . Ancak Anayasaya aykı

rı bir karar la icraya gir işmiş olan bugünkü Hükümet in iş baş ında kala-

mıyacağ ı da tabiidir. 
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Beş yı ldan beri Anayasanın tam tatbiki için müdacade le edilen bu 

memleket te milletin gerçek mümessi l ler i Millî hakimiyet haklarını çiğnet

mek gibi ağır ve tarihî bir mesuliyeti omuzlar ına alamaz. Bu kanaat le Hü

kümet in salâhiyetsiz olarak Kore'ye silâhlı bir savaş birliği göndermes i 

mevzuu üzerinde Başbakana bir gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kırşehir Milletvekili Mardin Mil letvekil i 
Osman Bölükbaşı Kemal Türkoğ lu 

B A Ş K A N — Söz Sayın Başbakan Adnan Menderes ' indir . 

(Başbakan Adnan Menderes alkışlar aras ında kürsüye geldi ) . 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar ; 

insanlık camiasının uzun asır lardan beri yavaş bir seyirle ve fakat müte

madi bir ceht içinde başardığı inkişafların mahsulü, büyük mânev i kıy

metleri yoke tmek tehlikesini doğuran muazzam hercümerç lere karşı Bir

leşmiş Milletler Andlaşmasın ı vücuda get irmek o lmuştur. San Fransis-

ko 'da toplanan devletlerin mümessi l ler i bu camiayı hangi esaslar üzerin

de kurmak istediklerini bu anlaşmanın ta baş ında ifade etmiş bu lunu

yorlar. 

Müşterek gayelerin tahakkukuna mâni olabilecek sebepler Mil letlera
rası sulh ve emniyet in bozulmasını intaç edecek sebepler o lduğuna göre 
akitler, her şeyden önce sulh ve emniyeti korumak ve şayet bunda mu
vaffak o lunamazsa mütearız ı yo la get irmek hususunda muktaz i tedbir le
rin itt ihazını taahhüt eylemiş bulunuyorlar . 

Âk id devletlerin gerek birbirleriyle münasebet ler inde, gerek and laşma 

dış ında kalan memleket lere karşı hareket ler inde tatbik yeri bulacak olan 

ve onlar ın şahsi hakkı takdirine tahdit eylemiş bu lunan müşterek faali

yet in t a zammun ettiği vecibeler, Bir leşmiş Milletler şart ının mütaak ıp 

birçok maddeler inde yer almış ve ezcümle üçüncü madden in beşinci fık

ras ında ıtlak ifade eden bir mana ile dercedilmiştir. Bu h ü k m e göre teş

kilâtın bütün üyeleri andlaşmanın münderecat ına göre girişi lecek her te

şebbüste ve bu teşkilâta tam bir yard ım yapmayı taahhüt ve tekeffül ey

lemişlerdir. Sulhun ihlali takdir inde her imza eden devlet uhdes inde ken

di l iğ inden tahassül edecek olan bu şümul lü ant laşmanın yalnız lâfızla-

riyle değil, umumi mânasiy le de müeyyed bulunan bu müşterek vecibe

lerin nevi ve tarzı icrası y ine şartın 7 nci bendinin mevzuunu teşkil et

mektedir . Bu bendin başındaki 39 uncu madde Güvenl ik Mecl is inin bu 

sahadaki yetkilerini tâyin ederek işbu tesisin Mil let lerarası bar ış ve em

niyeti temin, v ikaye ve iadesi hususunda 41 ve 42 nci madde ler ine tevfi

kan ne gibi şartlarla tedbirler al ınması gerektiğini kararlaşt ıracağı hük-
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mü umumis in i koymuştur. Ve mütaakıp maddelerde suçlu hakk ında de

rece derece tatbik o lunacak zecri muamele ler sırası ile z ikro lunmuştur . 

Asker î muamele ler sırası ile z ikrolunmuştur. Askerî harekât ı t a zammun 

etmiyen bu müeyyide lerden mat lup netice hâsıl o lamıyacağ ına kanaat 

getiri ldiği takdirde mütecaviz ve mütemerr ide karşı her şeki lde asker î 

tazyik icrası ve bu hareket sayesinde sulhun idamesi veya idaresi de 42 

nci madden in mevzuunu teşkil eylemiştir. 

Gerçi 43 üncü madde Güvenl ik Meclisinin daveti üzer ine üye devlet

lerin hususi anlaşmalar yaparak Konseyin emrine askerî kuvvet ler ver

meyi ve her türlü kolaylık ve yard ımda bulunmayı derpiş ey lemektedir . 

Fakat tabiî şartlar içinde yapı lması düşünülmüş olan bu hususi andlaş-

malar Kore hâdiselerinin müsel lâh bir çarpışma şeklini aldığı tarihte he

nüz tahakkuk e tmemiş bulunuyordu. Bu hususi anlaşmalar ın ademivü-

cüdu âkidlerin şarttaki umumi ve mutlak hükümler muktazas ınca de-

ruhde ey lemiş bulunduklar ı yard ımlaşma hareketlerinin gerçek leşme ta

rihlerini hükümsüz bırakmıyacağı aşikârdır. Çünki aksi takdirde Birleş

miş Milletlerin tesisinde eski Cemiyet i Akvam kadar dahi bir müess ir iyet 

gözet i lmiş o lup olmadığı b ihakkin sorulabilsin. Bu müte lâaya b inaendir 

ki, Güvenl ik Meclisi sadece 43 üncü madde hükümler in in yer ine getiri

lip get ir i lmediğine bakmıyarak ve hâdiselerin önü a l ınamayacak şâmil 

bir şekle müncer olabileceği ihtimalini düşenerek mütecaviz Şimal i Ko

re'ye karşı fiilî harekete başlanması lüzumunu hissetti. Bunun âkid üye 

devlet lere Umumî Kâtiplik delaletiyle tebliğ ettirdiği gibi tatbikat sahası

na da koymaktan bir an tereddüt eylememiştir . Öyle ki, Türkiye C u m h u 

riyeti Hükümet i Kore 'ye askerî kıta gönderme kararını verdiği z aman 

başta Birleşik Amer ika Devleti o lmak üzere diğer bazı üye devlet ler in 

kuvvet ler i Kore'de mütecaviz lere karşı fiilen harekâta çoktan baş lamış 

bulunuyor lard ı . Görülüyor ki Hükümet imiz , bahis konusu kararını verir

ken kendisiyle ayni durumda bulunan ve Bir leşmiş Milletler Teşekkülü

ne karşı ayni mükellef iyetlerle bağlı olan diğer üye devletlerin hukuki an

layışlarına ve bu anlayışa dayanan hareket ve tedbirlerine imtisal ve iş

tirak etmiş ve Devlet imizin her devirde farik vasfını teşkil eden ahde sa

dakat "Ahde sadakat" vasfını bir kerre daha bel i r tmekten başka bir şey 

yapmış değildir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Diğer taraftan tahakkuku zaten Sovyet Hükümet in in muhalefet i yü 

zünden m ü m k ü n o lamamış bulunan 43 üncü madde hükümler in in bu 

vesi le ile Bir leşmiş milletler faaliyetlerine bir mania teşkil edecek surette 

dermeyan edilmesi, bu meselede yalnız Sovyetlerin Konsey in düşünüş 

tarzına kat ı lmamış o lmasından başka bir mâna ifade etmez. 
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Arkadaşlar ; Birleşmiş Milletlerin Anayasas ına taalûk eden cihetleri 

bu suret le tebarüz ettirdikten sonra şimdi meselenin kendi Anayasamız 

la münasebet ine geç iyorum. 

Anayasamız ın 26 ncı maddes i Büyük Meclisin salâhiyet ler ini tadat 

eder, harb ilânı ve sulh akdi yetkilerinin bu meyanda bu lunduğunu kay

deder. 

Şimdi, Kore 'ye asker şevki Anayasanın bu maddes ine tearruz eder mi 
sual ine veri lecek cevap şu o lmak icabeder. Bil indiği üzere mil let lerarası 
hukukta harp, yekdiğeriyle normal münasebet ler idame e tmekte olan iki 
Devlet aras ında bu münasebet lere muayyen bir zaman için nihayet veren 
ve hukuk i bazı hükümler ve neticeler doğuran bir halin hududu demek
tir. Bu h ü k ü m sadece biz im Anayasamızda değildir. Diğer birçok memle 
ketlerin Anayasas ında da yer almış bulunuyor. Bizzat Amer ika 'da Cum
hurbaşkanı , kongrenin izni o lmaksız ın harp açmaya mezun bu lunmad ı 
ğı keyfiyeti cümlemiz in ma lûmu olmakla beraber mese lede Amer ikan 
kuvvet ler inin harekât sahasına gönderi lmeler ine bu h ü k ü m bir mâni teş
kil etmemişt ir . Bunun sebebi şudur : Bir leşmiş Milletler teşki lât ına gir
mek suretiyle milletler kendi hükümranl ık haklar ında esaslı takyitler ka
bul ey lemiş ve kendi millî iradeleri haricinde bir makamın lüzum göste
receği faaliyetlere girişi lmesine, prensip itibariyle, peş inen muvafakat et
miş bulunmaktadır lar . Kaldı ki, arkadaşlar ımın, Kore mese les inde bir 
harb hali değil, bir tedip ve tecziye durumu vardır. Harbin mevcudiyet i 
hukukan tanınmış müstaki l bir varlığın mevcudiyet ini ist i lzam eder. Ko
re 'deki du rum ise bundan küll iyen farklıdır. İşgal a l t ında bu lunan bu 
memleket te bir Devlet tesisi ve serbest seçim icrası oraya gönder i len Mil
let lerarası Kore Komisyonunun esaslı gayesini teşkil eden gayret ler bun
lar idi. Cenubi Kore'de, milletin reyine başvurularak, int ihap yapt ır ı lmış , 
hatta Şimal i Kore hesabına Millî Meclise iltihak edecek âza miktar ı da 
mahfuz bırakı lmış idi. Vaziyet bu halde iken yabanc ı tahriklere kapı lan 
bir camia, Kore Devletine karşı tecavüze girişir. 

İşte milletlerlerarası asayişi ihlâl eden hukuk harici bu mutaarr ız 

kuvvete karşı Birleşmiş Milletlere mensup kuvvetlerle tedip harekât ına 

gir işi lmiş bulunuyor . Buna hukuki an lamda harb demek asla doğru ola

maz . (Soldan alkışlar) 

Ni tekim Birleşmiş Milletler azaları da hâdiseyi bu manada telâkki et

miş bulunuyor lar . O kadar ki Şimali Kore'ye karşı harekât ın nihayet bul

mak üzere o lduğu anlarda şahsiyeti düvel iyeye sahip bir memleke t tara

f ından vuku bu lmuş olan müdahe le keyfiyeti dahi vakaya bir harb mahi 

yeti ve rmiş değildir. Bu şartlar dairesinde memleket imiz in Kore 'ye yapt ı-
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ğı sevkiyat ın Anayasa hükümler ine uygunsuz düştüğü iddiası her türlü 
hukuk i mesnetten mahr im ve hayli insafsız bir iddiadan başka bir m â n a 
ifade etmez {Soldan alkışlar). 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Bir şey soracağım. 

B A Ş K A N — Müsaade ediniz, sonra sorarsınız; ş imdi söz, takrir sahi

binindir . 

İmza sahipler inden birincisi Osman Bölükbaşı 'dır. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar; söze başla

m a d a n evvel Kore 'de Birleşmiş Milletler ideali uğrunda, hepimiz için aziz 

o lan idealler uğrunda canlarını feda etmiş bu lunan şehit ler imizin mâne 

vi huzurunda huşu ile eğilir, orada çarpışan kahramanlar ımıza muvaffa

kiyetler di lerim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar , bu Kore hâdisesinin uzun zamandan beri umumi efkârı 

işgal ettiğini hepiniz bi l iyorsunuz ki, iktidara, muhalefete mensup bütün 

kalemler bunun üzerinde durmuş, fakat maalesef her defas ında aşırı bir 

hassasiyet in ortaya çıktığı görülmüştür. Büyük Millet Mecl is inin kubbe

si a l t ında görüşülmiyecek bir tek mesele tasavvur edemiyorum. O n u n 

için ikt idara mensup arkadaşlarımızın bu meseleyi bir parti meseles i ola

rak get irdiğimiz yolundaki zahablarını tadil etmeler ini rica edeceğ im. 

Belki bu memlekette bu hadiseyi kendi zaviyesinden ist ismar e tmiş 

olanlar bulunabi l ir . Köy köy dolarak gözlerine sar ımsak sürerek yaşar tan 

k imse lerden ayrı olarak Millet Partisi daima bunlar ın fevkindedir, ve böy

le bir şey yapı lmışsa bunu da takbih eder. 

Muhte rem arkadaşlar; sayın Başbakanın hukukî müta lâa lar ına ce
vap ve rmeden evvel bir giriş yapmak zaruret inde o lduğumu siz de takdir 
edersiniz. 

Denil iyor ki : Dünyanın fevkalâde günler yaşadığ ı bu zamanda mese 
leyi Mecl is kürsüsüne get irmekte memleket için fayda yoktur, zarar var
dır, diyorlar. (Öyle söylemedi sesleri) 

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 söy leme

d im. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bu sözü söyliyenler.. . (Soldan öyle 
şey yoktur sesleri). 

Grup kararınız var. Beyler, sükûnet i muhafaza edel im. Daha birşey 

söy lemedim. (Sağdan gülüşmeler). 

Gazete sütunlar ında görüyoruz. Meclis umumi efkârdan tecerrüt ede

mez. (Gayet tabiî sesleri). 
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Bu mütalâalara karşı elbette cevap vermeden mevzua g i rmiyeceğ im. 
Burada Birinci Büyük Millet Mecl is inden kalmış olan arkadaşlar varsa, 
onlar da çok iyi bilirler ki, Haymana 'da top sesleri gür lerken Mecl iste 
her şey açık konuşuluyordu. İşte milleti zafere ulaşt ıran bu haleti ruhiye
dir. (Sağdan bravo sesleri). (Soldan aksini iddia eden yok sesleri). 

Öyle ise. Grup kararlarını kaldırmışlar. Öyle ise müsaade buyurun da 
bi ldiğimiz gibi konuşacağız. 

Arkadaşlar ; demin Başbakanın okumuş olduğu sözler, net ice itibariy
le hürr iyet idealine bağlı sözlerdir. Böyle bir ideale kendisini raptederek 
müdafaa vaziyet ine geçen bir Başbakanın parti başkanı bu lunduğu bir 
part inin Mecl is Grubu da beni sükûnetle dinlemesini r ica eder im. Her 
söylediğimiz şeyin keramet o lduğunu iddia etmiyoruz. Siz de çıkarsınız, 
yanl ış taraflarını söylersiniz. Onun için sözlerimi kesmeyiniz . 

Kore 'ye asker gönderme kararını karşılıklı i thamlar ve tarizler ve id
dia lardan tecrit e tmeden müspet bir netice a lacağımıza kani deği l im. 

Kore 'ye asker gönderme kararı veri ldikten sonra cereyan eden hâdi
seleri bir tarafa bırakarak kararı, sanki bugün ver i lmiş gibi hukukî ve si
yasî zav iyeden müta lâa etmek zorundayız. 

S O L D A N BİR SES — Onun dedikodusunu yapmıya l ım. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben dedikodu yapmıyo rum bey
ler... 

B A Ş K A N — Devam edin! 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arkadaşlar ; Haziran içinde Şimal 
Kore, hukukî mahiyeti o lmadığını biraz evvel Başbakanın açıkladığı Şi
mal Kore hepimizin bildiğimiz ma lûm memba ın tahriki ile Cenup Kore 
Devlet ine taarruz etmiştir. Böyle bir taarruz karşıs ında Bir leşmiş Millet
lerin ve hürriyete âşık milletlerin lâkayıt kalamıyacaklar ı gayet tabiîdir. 
O zamanlar 30 Haziran tarihinde bu Mecliste bu mevzua temas edi lmiş
tir. Dışişleri Bakanı kürsüye gelerek Bir leşmiş Milletler Genel Sekreteri
nin çekmiş olduğu bir telgrafı okumuş ve görüşlerini açıklamışt ı . 

Ş imdi evvelâ o telgraf üzerinde durmak mecbur iyet indey im. 

30 Haziran tarihinde Mecliste yapı lan görüşmelerde çekildiği ifade 
edilen telgrafın son kısmını okuyorum : "8755 sayılı telgrafınızın ihtiva 
ettiği tavsiyeye cevap olarak zatı devletlerine Türkiye Cumhur iye t in in , 
Bir leşmiş Milletler Kurulunda bir üye olmak sıfatiyle deruhte ey lemiş bu
lunduğu charte hükümler i dahi l inde âzami bir samimiyet le yer ine getir
meye amade o lduğumu bi ldirmeye müsaraat eder ve bu vesi le ile derin 
saygı lar ımı sunarım". 
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Arkadaşlar ; bu telgraf çekildiği zaman, burada konuşan arkadaşınız 
da bu lunuyordu. O telgrafı o zaman alkışlamıştım, bugün de a lkış lama
ya hazır ım. Bir leşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir tavsiyesi karşıs ın
dayız. Hükümet imiz in takındığı durum göstermektedir . Bu telgrafın he
yeti umumiyes i şunu söylemektedir : Birleşmiş Milletler And laşmas ına 
sadığız. Bunun dışında herhangi bir taahhüdü, herhangi bir kararı ta-
z a m m u n eden bir telgraf değildir. Eğer Türk Devletinin Bir leşmiş Millet
ler And laşmas ına göre sarih bir taahhüdü bu lunmuş olsaydı elbette ki 
hukukta taahhütler in bahis mevzuu olduğu tavsiye kel imesini bu lamaz
dık. Eğer bir taahhüdümüz olsaydı o taahhüdümüzü ifaya davet edebi
lirdik. Tavsiyeden bahsedi ldiğine göre Türk Devleti Kore 'ye asker gönder
mek gibi bir mükellef iyetin altına girmiş sayı lamaz. Bir leşmiş Milletler 
Güvenl ik Konseyinin vazife ve salâhiyetlerine ait kısımları gözden geçire
cek o lursak taahhüt mahiyet inde nelerin kabul edi lmiş o lduğu kendil i
ğ inden ortaya çıkar. 39 uncu madde biraz evvel Başbakanın okuduğu gi
bi su lhun ihlâl edi lmesi hal inde veya sulhun korunması mevzuunda tav
siyelerde bulunacağını derpiş etmektedir. Binaenaleyh bu madde , hiçbir 
devlete bir mükellef iyet tahmil etmemektedir . 

Gele l im 40 ıncı maddeye , 40 ıncı maddede ise durumun vah imleşme-

sine mâni o lmak üzere Güvenlik Meclisi 39 uncu madde gereğince tavsi

ye lerde bu lunmaz veya al ınacak tedbirleri karar laşt ı rmazdan evvel ilgili 

tarafları, gerekli veya temenniye değer gördüğü geçici tedbirlere r iayete 

davet edebilir. Görülüyor ki, bu 40 ıncı madde diğer üye devlet lerden zi

yade hâdise ile alâkalı olan devletleri hedef tutan bir maddedir . 

41 inci madde ise, gayriaskerî mahiyette tedbirler al ınacağı ve bu ted
birleri üye devletlerin yer ine get irmesi için davet edilebi leceğini derpiş et
mektedir . Başbakan, geçenlerde bir mevzu dolayısiyle âdeta bir gensoru 
düel losu hal ine getiri lmiş olan bir kanun dolayısiyle bu kürsüde söyle
miş o lduğu sözlerde kendilerinin 42 nci maddeye istinat ettiklerini ifade 
etmişlerdir . 42 nci maddeyi , diğer maddeler in ışığı a l t ında tetkik edel im, 
devletler için bir taahhüdü tazammun ediyor mu, etmiyor mu, onu tes
pite çal ışal ım. (Gürültüler) 42 nci maddeyi aynen okuyorum : 

"Güvenl ik Meclisi 41 inci madde derpiş edilen tedbirlerin uygun olmı-

yacaklar ına veya uygun olmadıklarının sabit o lduğuna hükmederse mil

let lerarası barış ve güvenliğin muhafazası veya yeniden tesisi için hava, 

deniz ve kara kuvvetleri vasıtasiyle gerekli addettiği teşebbüse geçebil ir. 

Bu teşebbüse ve nümayişlere abluka tedbirleri ve Bir leşmiş Milletler üye

lerinin hava, deniz ve kara kuvvetleri tarafından yapı lacak bütün hare

ketler dahil olabilir." 
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Görülüyor ki, arkadaşlar, bu madde devletlere bir mükel lef iyet tahmil 
eden bir madde değil, (Gürültüler) devletler Bir leşmiş Milletler emr ine bir 
kuvvet verdikler i halde bu kuvvetlerin istimal edileceğini ve şartlarını tes
pit eden bir maddedir . Bunun böyle o lduğunu biraz sonra anl ıyacaksı-
nız. 42 nci maddey i takiben de bir 43 üncü madde vardır, bu madden in 
birinci fıkrası Birleşmiş Milletlerin üyesi bu lunan devletlerin askerî bir
likler ve rmek üzere Bir leşmiş Milletler Güvenl ik Konseyi ile müzakerede 
bulunacaklar ın ı ve neticeye göre de bu kuvvetleri verebi lecekler ini derpiş 
etmektedir . "Taahhüt" kel imesi yalnız burada geçmektedir . İkinci f ıkrada 
ise bu an laşma mevzuu olacak şeylerin neler o lduğu tespit edil iyor. 
Üçüncü f ıkrada ise, bu yapı lacak hususi anlaşmalar ın Anayasaya göre 
tasdik edi leceği derpiş edi lmektedir. Eğer 42 nci madde devletleri kuvvet 
gönderme hususunda bir taahhüt altına sokmuş olsaydı "Taahhüt " tabi
ri yalnız 43 üncü f ıkrasında geçmez ve üçüncü fıkra ile bu h ü k m ü n ma
hiyeti ortaya konmazdı . Bunun böyle o lduğunu teyit eden şartın diğer 
hükümler ine geçel im. 

44 üncü maddeyi aynen okuyacağ ım : "Güvenl ik Meclisi kuvvete baş
vu rma karar ına varınca Mecliste temsil edi lmiyen bir üyeyi 43 üncü 
madde gereğince kabul edilen silâhlı kuvvet vermeye davet e tmezden ön
ce taahhütler i yerine get irmek için salahiyetl i merci işbu üyeyi silâhlı 
kuvvet lere mensup birlikler göndermesi hususunda Güvenl ik konsey i 
karar lar ına isterse iştirake davet edebilir." Demek ki Bir leşmiş Milletler 
Güvenl ik Konseyi kuvvete ne zaman başvurulacakmış? 43 üncü madde 
deki mahsus anlaşmalar yapı l ıp ve bunlar her mil letin Anayasa h ü k ü m 
lerine göre tasdikten sonra hüküm ifade edecekmiş . Yani böyle bir imkâ
nı hukukiye sahip o lacakmış. (Soldan bunun için bekliyecek mi sesleri). 

Bunun için bekliyecek mi diye bir söz var. Bunun da cevabı var. 

Arkadaşlar , görülüyor ki, 44 üncü maddeye göre, 43 üncü madde ge

reğince Bir leşmiş Milletlerin emrine kuvvet veren devlet lere bir hak ta

nınmaktadır . Bu hakkı istedikleri takdirde. Güvenl ik Konsey in in bu kuv

vetleri ku l lanma hususunda verecekleri karara hak tanımaktadır . Eğer 

bunun dış ında bir mükellef iyet tahmil edi lmiş olsaydı, askerî birlikler 

ve rmek gibi bir mükellef iyet tahmil edi lmiş olsaydı, 43 üncü maddeye gö

re, 44 üncü madde elbette 42 nci maddeye teşmil edilirdi. Bir devlet dü

şününüz ki, bir tümen vermeyi taahhüt etmiş, tümenin a l ınması husu

sundaki kararlara iştirak hakkı 44 üncü madde o devlet için mahfuz tu

tulmaktadır . 

Eğer 42 nci maddede bir mükellef iyet mevzuubahis olsa idi elbette 

aynı şeyi mahfuz tutacaktı . 42 nci maddeye göre yüzbin kişi 500 bin ki-
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şi veren bir devletin 44 üncü maddeye göre iştirak hakkı yoktur demek, 
abestir. Böyle bir abese elbette ki Birleşmiş Milletler düşmüş sayı lamazdı . 

43 üncü maddenin derpiş etmiş olduğu anlaşmalar yapı l ıncaya kadar 

dünya su lhunu, güvenliğini tehdit eden bir vaziyet o lursa Bir leşmiş Mil

letler ne yapacakt ı r? Elini kolunu bağlayıp oturacak mıdır? Hiçbir hare

kete geçemiyecek midir? Bu sualler soruluyor, bunun da cevabı vardır . 

Devletler isterlerse kendi anayasalar ına göre salahiyetl i o lan organ

lardan karar a lmak suretiyle, 43 üncü madde ile mukayyet o lmıyarak 

Bir leşmiş Milletler idealine hizmet etmek üzere yüz bin kişi de beş yüz 

bin kişi de verebilirler. Yüz bin kişi de verebilir, 500 bin kişi de verebil ir . 

(Sağdan, bravo sesleri) 

Mesele , bu aradaki fasılada mütecavizler in karş ıs ında çaresiz mi ka

lacağız şekl inde tevcih olunacak bir sualle halledi lecek bir mese le değil

dir. Bir leşmiş Milletler andlaşmasının ruhuna uygun olarak Güvenl ik 

Mecl is inin emrine kuvvetler veri lmesini meneden hiçbir h ü k ü m yoktur . 

Fakat taahhüt mevzuubahis o lmıyan yerlerde böyle bir şey ve rmek ancak 

mil let in iradesini temsil edenlere aittir. Meclislerle idare edi len memle 

ket lerde bi lhassa bizim sistemimize uygun olan yerlerde, B. M. Mecl isi

nin hakkıdır . 

Biz Kore 'de bizim evlâtlarımız ölüyor diye sar ımsak sürerek ağl ıyan-

lardan değiliz. Bu Meclis karar verdikten sonra, bu milletin menfaat ine 

uygun olarak 50 bin, 100 bin evlâdınız da girer. Meseleyi hissî unsurlar

dan tecrit edel im arkadaşlar. 

Meseleyi evvelâ bir hukuk meselesi olarak ele alacağız. 42 nci mad 

desinin bize birtakım mükellefiyetler yüklediği iddia ediliyor. İzah ettik 

ki, böyle bir mükellef iyet bahis mevzuu değildir. Diğer madde ler in ruhu

na, metinler ine muhalift ir. Mükellef iyet o lmıyan yerde yard ım yapacağ ız . 

Biraz evvel Sayın Başbakan dediler k i : Bu şekilde kuvvet göndermek Bir

leşmiş Milletler Andlaşmas ına uygun mu, değildir gibi bir iddiayı Sovyet 

Rusya ve peykleri ileri sürmektedirler. (Sağdan "çok doğru" sesleri ) Mü

saadeniz le arzedeyim ki; bu memlekette ve bu mecl iste Sovyet Rusya 'n ın 

ve onun peyklerinin amal ine hizmet edecek kimse mevcut değildir. Eğer 

bu şeki lde imalarla iş görülmek isteniyorsa vaktiyle bu nevi imalar yapı l 

dığı zaman sizinle arkadaşl ık ettiği günlerde bunu reddederek hapse gir

miş bir arkadaşınıza bunu tevcih edemezsiniz. Eğer Köprülü beni ve 

mensup o lduğum teşekkülü nazara alarak bunu söylemişse vakt iy le 

Başbakan da bunu aynı şekilde ifade etmişse sözlerini kemal i samimiyet 

le kendi ler ine iade eder im. Belki eski ve yeni iktidar aras ında bu nevi it-
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hamlar bir nevi takas muameles i telâkki edilebilir ama ben ve mensup 

o lduğum teşekkül bu tarizlerin fevkindeyiz, ondan medet umanlar boşu

na çırpınıyorlar!. 

42 nci maddenin devletlere bir mükellef iyet yüklemediğ i metn inden 

anlaşı ldığı gibi, 44 üncü maddeden de anlaşı lmaktadır , ded im. Yaln ız bu 

mudur deli l lerimiz? Hayır arkadaşlar. Şartın bir de geçici 106 ncı mad

desi vardır. O maddeyi aynen okuyorum : 

"Güvenl ik Meclisine kanaat imce 42 nci maddeye göre kendis ine dü

şen sorumlar ı yük lenmeye baş lamak imkânını verecek olan ve 43 ncü 

maddede anı lan mahsus anlaşmalar ın yürür lüğe g irmesine değin 30 

Ek im 1943 tarihinde Moskova 'da imzalanan dört millet demec i akitleriy-

le Fransa aralarında ve gerekirse başka teşkilât üyeliğiyle işbu demec in 

beşinci f ıkrasına göre ve y ine Bir leşmiş Milletler adına barış ve güvenl iğ i 

muhafaza için gerekli her türlü hareketin birlikte yapı lması z ımnında da

nışacaklardır . " 

Demek ki, Birleşmiş Milletler şartını kabul edenler vaktiyle bu ihti

mal i derpiş etmişler, bu boşluğu doldurabi lmek için de Moskova 'da ma

lûm demeci imza etmiş olan devletlere birtakım vecibeler yüklenmiş ler

dir. Bu boş lukta nasıl hareket edilebileceğini onlara göstermişlerdir . Bi

naenaleyh tecavüzün karşıs ında susal ım mı? Şekl inde kanaatbahş oldu

ğunu zannett ikleri mütalâayı dermeyan edenler anlaşıl ıyor ki; Bir leşmiş 

Milletler şartını bütün hususiyetleriyle tetkik etmemişlerdir . Met inde sa

rahat yok. Sarahat değil, delâlet dahi yok. Diğer maddeler i ise o metn in 

nasıl anlaşı lması icabettiğini açıkça ortaya koymakta iken Hükümet 

hangi salâhiyet le Büyük Millet Mecl is inden sarih bir karar a lmadan, Ko

re'ye asker gönderebi l iyor? Biz Hükümet ten bu suali soruyoruz. 42 nci 

madden in neresi Kore'ye asker göndermek için kendis ine bu salâhiyeti 

vermişt ir? 

Evet bu andlaşma Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik edilmiştir. 

Bir nevi kanun mahiyet indedir . Bunun kimler tarafından yürütüleceğ i de 

o kanunda tasrih edilmiştir. Ama, bizzat şartın metninde Hükümet in ya

hut Devlet in böyle bir taahhüdü olmadığ ına göre mevcut o lduğu söyle

nen bir vec ibenin elbette Hükümete havale edi lmiş olması şekl inde telak

ki edi lemez. 

Sayın Başbakanın Anayasamız ın 26 ncı maddes ine t emas eden mü

talâalarına cevap vermeye çal ışacağım. 

Anayasamız ın 26 ncı maddes i tetkik edilirse, orada z ikredi lmiş olan 

şeyler ehemmiyet ler i bak ımından zikredilmiştir. Sonunda "bu gibi tabiri 
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vardır ve orada deniyor ki, "bu gibi görevler ancak Mecl is taraf ından ya

pılır" 

Buradaki "gibi" tâbirinin ne o lduğunu hukukçu arkadaşlar ımız çok 

iyi bilir. "Gibi " tâbiri geçtiği zaman meselenin sonu al ınmış olmaz. B u n u n 

dış ında da şeyler vardır ki, o Anayasamız ın hükümler ine göre Büyük Mil

let Mecl is inin yapacağı şeylerdir. 

Kore 'ye asker gönderiyoruz. Sayın Başbakanın beyanat ından anlaşı l

d ığ ına göre bu harp kararı değil, sulhu koruma kararı imiş. Hepiniz tak

dir edersiniz ki, bir harpte iki taraf vardır. Taraf lardan bir ine göre sulhu 

korumak hareketidir. Diğerlerine göre bir tecavüz hareketidir. B inaena

leyh, taraflara göre değişen bu vasıflar fiilin mahiyet ini or tadan kaldıra

maz . Biz, Bir leşmiş Milletler emrine kuvvet verdiysek, Kore 'de resmi ge

çit yaps ın diye vermedik. Cenaze merasimine iştirak etsin diye vermedik . 

Her türlü ihtimali nazarı itibara alarak harbe sokulacaklar ı iht imal ini de 

nazar ı it ibara alarak biz kuvvetleri verdik. Anayasanın 26 ncı maddes in 

deki harb ilanı tabirine bakı lmak suretiyle bu imkânlar Mecl isin salâhi

yeti d ış ında şeylerdir, diye bir iddia serdedi lemez. Anayasay ı kendi man

tığına göre mütalâa etmek lâzımdır. Diğer maddeler iy le mukayese e tmek 

lâzımdır, hangi haleti ruhiye içinde tedvin edildiğini düşünmek lâzımdır. 

Anayasamız ne diyor, teşriî salâhiyet, icraî salâhiyet Büyük Millet Mecl i

sinindir, Hükümet ona vekâleten bu salâhiyetleri kullanabil ir . B inaena

leyh, hakiki kudret in sahibinin sarih bir muvafakat i a l ınmadıkça icra sı

fat ından doğmuş gibi birtakım salâhiyetler iddia edi lemez. Arkadaşlar , 

Anayasamız ın 26 ncı maddes ine bakarsak şöyle bir şey görüyoruz : Mah

keme tarafından bir kimse hakkında ölüm cezası veril iyor, bunun infazı 

dahi Mecl isin kararına bağlanıyor. Neden bağlanı lmışt ır? Ben kendi gör

güme göre izah edeyim : Anayasanın hâkimiyeti için mücade le ett iğimiz 

zaman larda adlî teminat diye mütemadiyen bağıran bizlerdik. Acaba ad

l iyeye karşı bir itimatsızlık izhar etmek için mi bu şeyi koymuştur? Ben 

bir it imatsızl ık meselesi o lduğuna da kani deği l im. Anayasa va tandaş ha

yatı üzer inde ne kadar hassas durduğunu ifade e tmek için böyle bir kay

dı koymuştur . Mahkeme kararını veriyor, temyiz tasdik ediyor yani nihaî 

merci olarak Yüksek Seçim Kurulunun kabul edi lmesi muhale fet tarafın

dan teklif edilmişti. Yani bizlere milletvekilliği sıfatını verecek olan bir ku

rulun dâhil bu lunduğu adlî teşkilât içerisinde bütün formaliteler ikmal 

edi lerek karar veriliyor, tatbik ediliyor, buna rağmen mecl ise getiril iyor, 

bu mesele. . . Bir vatandaşın hayatı üzerinde bu kadar hassas duran bir 

Anayasa mevcutken, bu beş bin, on bin, hatta 100 bin kişi de olabilir, ra

kamın kıymeti yok, Hükümet kendisine bu salâhiyeti mevcut telâkki et-
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tiğine göre kendi takdirine göre 450 bin kişi de gönderebi l irdi . Bir tek va

tandaşın hayatı üzerinde bu kadar hassas duran bir Anayasa nasıl olur 

da 42 nci maddeye istinat etmiyen 44 üncü maddeye ist inaden Hüküme

te harice asker gönderme yetkisini verir. Bunlar bir kiralın taç g iyme me

ras imine gitmedikler ine göre, icabında cepheye gideceklerdi , icabında 

ölecekler ve öldüreceklerdi. Hepimiz bunların kazanmış o lduğu muvaffa

kiyetlerin gururu içindeyiz. Kore'ye asker göndermiş o lmamız ın bu millet 

için bir sempat i yarattığı inkâr edi lemez. K imse bunu akl ından geçirmi

yor. Biz asker göndermeye Hükümet in yetkil i o lmadığını söy lüyoruz. O 

askeri değil Menderes ; bir Sultan Abdülhamit dahi gönderseydi kalbimiz 

y ine onlarla beraber çarpardı. (Sağdan alkışlar). 

Kendiler ini mutlak salâhiyetle teçhiz edi lmiş olan Hükümete , Anaya
sa mant ığ ına istinat ederek hitap ediyorum : Hükümet ne yapar? İcabe-
derse örfi idare ilan eder. Örfi idarede k imsenin kellesi kopmaz . Sadece 
bâzı hürriyet ler tahdit edilir. Bazı hürriyetlerin muvakkat bir z aman için 
tahdidi al t ında dahi, Hükümet in Meclis hali iç t imada değilse, derhal onu 
toplant ıya davet etmekle karşı karşıya bırakıyor. N izamnameler i çıkar
mak yetkis ini tanıyan Anayasa o Hükümet in yeni hükümler ihtiva eden 
bir n i zamname çıkarması ihtimalini bertaraf e tmek için salâhiyet ve kud
retine it imat ettiği bir mercie danışmak mükellef iyeti ile karşı karş ıya bı
rakmaktadır . Meseleyi Anayasa mantığıyla mukayese ederek harb ilanı 
ke l imesinin açıklaması üzerinde durup da neticesini ihmal e tmeye vara
mayız arkadaşlar . 

Başbakan Sayın Adnan Menderes diyorlarki, hukukan mevcudiyet i 
tanınmış bir Hükümete karşı harb yapılabil ir diyorlar. Ben de kendileri
ne şu suali tevcih edeceğim. Harb ilânının en ehemmiyet l i tarafı bizce 
muhasamata baş lamak için karar vermektir . Mesele oradadır. Hukukan 
tan ınmamış bir Devlet farzediniz ki, İran'da bir isyan çıktı, İran'daki Dev
leti tanımıyoruz. Ordularımızı gönderiyoruz, orada 300 bin kişi mütema
diyen kan döküyorlar. Başbakana göre bunun adına biz ne diyeceğiz? 
Harb değil diyecektir. Ya nedir? Kendileri tâyin etsin. 

M Ü K E R R E M SAROL (İstanbul) — Akl ından geçeni sen söyle.. . 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Benden evvel davrandığ ına göre 

sen söyle Mükerrem Bey. 

B A Ş K A N — Devam ediniz, muhaverey i bırakınız, rica eder im. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Siz sükûnet i temin ediniz Reis 
Bey. 

B A Ş K A N — Sükûnet yerindedir. 
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O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — O konuştukça ben konuşamam. . . 

B A Ş K A N — Ben sustururum, riyasete hat ır latmaya lüzum yoktur . 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hatır latmak hakkımdır . 

B A Ş K A N — Devam etmezseniz, sözünüzü keseceğ im. 

F İRUZ KESİM (Samsun) — Heyeti umumiyey i tahrik için yapıyor . 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kimseyi tahrik e tmiyorum. Tahr ik 

i t t ihamında bulunanlar tahrikçi olarak buraya gelmişler. 

B A Ş K A N — Devam ediniz. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kimseyi tahrik e tmiyorum. Tahrik 

i thamında bulunanlar tahrik etmektedirler. (Soldan devam sesleri). 

B A Ş K A N — Devam ediniz. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Görülüyor ki, Anayasamız ın ruhu

na göre memleket çocukları fiilen çarpışmaya gönderi l i rken bu Mecl is ten 

karar a lmak lâzımdır. Birleşmiş Milletler Andlaşmas ı Hükümete bir salâ

hiyet vermediğ ine göre bu zaruret büsbütün fazlalaşmıştır. B inaenaleyh 

Hükümet 42 nci maddeye göre, ben bu salâhiyete sahib im diyemez. 42 

nci madde kuvvet kul lanma halinin ne zaman olacağını derpiş e tmekte

dir. Bu kuvvet in hangi membalardan geleceğini tespit eden bir madde de

ğildir. O madde 43 üncü maddedir . Onunla ilgili madde 44 üncü madde 

ve diğer maddelerdedir . Binaenaleyh Hükümet in a lmış o lduğu karar ın 

hukuk i bak ımdan ayakta durmas ına imkân yoktur. 

Arkadaşlar , vergi tarhını kim yapar? Meclis yapar, Mecl is kanun çı

karır. Üç, beş kuruş için kanun çıkarı lması şartını kabul edenler bu ha

reket in de bir kan vergisi vermek demek o lduğunu niçin takdir etmiyor

lar? (Soldan bir ses, böyle kıyaslarla olmaz). 

Hükümet in kararı hukuki bak ımdan ayakta duracak bir karar değil

dir. 

Hükümet , vermiş o lduğumuz takririn metninde de tasrih edi ldiğine 

göre, emniyet imiz temin edi lmeden bu kararın ver i lmiş o lduğunu iddia 

ediyoruz, oraya hiç temas buyurmamışlardır . 

Evve lâ bu mevzuda bizim emniyet imizi temin edecek ne gibi şeyler 

varsa onu söylesinler, buna karşılık ayrıca vereceğimiz cevabımız ı da 

mahfuz tutuyoruz. 

Şimdil ik söyliyeceğimiz bundan ibarettir. 

B A Ş K A N — Söz Başbakanındır . 
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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 (İstanbul) — Muhte rem arkadaşlar; 

ben biraz evvel konuşan arkadaşım gibi meseleyi hissi unsur lardan te-

cerrüt ederek konuşacağ ım dedikten sonra, meseley i birçok hissi unsur

lar katan arkadaşın yo lunu takip etmiyeceğim ve sözler ime evvela son 

sorduklar ı suallere cevap vermekle başl ıyacağım. Dediler ki : Kore kara

rını al ırken Devlet imizin emniyet ini mahfuz bu lundurmak için ne gibi 

tedbirler aldılar. 

Emniyet i mahfuz bu lundurmak için ne tedbir aldılar da bu karara 

gittiler? Kendi ler ine vereceğim cevap gayet basit olacaktır. Memleket imiz ; 

Türkiye ve onun takibettiği yo lda beraber yürüyen memleket ler ; millî em

niyetlerini ve bekalarını Bir leşmiş Milletler camias ına dâhil o lmakta ve 

Bir leşmiş Milletler Anayasasının bütün dünyada tatbik yeri bu lmas ın ı te

min etmekte bulmuşlardır . (Soldan bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Arkadaş lar ım, Güvenlik konseyinin ancak tavsiyelerde bulunabi lece

ğini, Güvenl ik Konseyi namına telgraf çeken umumi kâtibin kul landığı 

tabirin " tavsiye" o lduğunu ifade etmek suretiyle dâvalarını ispat e tmek 

istediler. Ben umumi kâtibin çektiği telgrafın metnini ş imdi huzurunuz

da okumak suretiyle ispat etmek istedikleri dâvanın asla varit o lmadığı

nı ispat e tmiş olacağım. 

"Emniyet Konseyinin 25 Haziran 1950 tarihli ve 473 sayılı toplantı
s ında almış o lduğu kararın metnini bi ldirmekle şeref duyuyorum :" 

Yani Emniyet Konseyinin almış olduğu kararı Kâtibi U m u m i tebliğ 

ediyor. Kararı okuyorum : 

"Genel Kurulun 21 Ekim 1949 tarihli kararına atfen Emniye t Konse

yi Kore Cumhuriyet i Hükümet in in kanunî şekilde kuru lmuş ve Bir leşmiş 

Milletler Kore Muvakkat Komisyonunun kontrol ve memur iye t havzas ı al

t ında bu lunan ve Kore ahalisinin meskûn bu lunduğu bölge lerde fiilen 

kontrol ve hâkimiyet i haiz bir Hükümet olarak tanındığına ve Hüküme

tin Bir leşmiş Milletler Muvakkat Komisyonunun nezareti a l t ında Ko

re 'nin o kıs ım ahalisinin serbest ve meşru seçimlere dayanarak kurul

m u ş yegâne Hükümet o lduğuna? Âza devletlerin Kore 'nin mut lak istiklâ

li ve birl iğini meydana get irmek için Bir leşmiş Milletlerin başarmak iste

diği neticelere karşı tevessül edilecek hareket lerden doğacak neticeler 

hakkındaki Genel Kurulun 12 Aralık 1948 ve 21 Ekim 1949 tar ihinde 

okunan hulâsa mütalâat ın Bir leşmiş Milletler Kore Komisyonunun rapo

runda z ikredi lmiş olduğu Kore Cumhuriyet in in ve Kore ahal is inin emni

yet ve selâmetini tehlikeye koyduğuna ve Kore 'deki karışıkl ığın askerî 

muhasama ta yol açabileceğini ve Kore Cumhuriyet in in Şimalî Kore Cum-



GENSORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ 

615 

huriyet i tarafından silâhlı bir taarruza mâruz kaldığını derin bir endişe 
ile kaydeder ve bu hareket in sulhu durdurmaya karar verd iğ inden; 

1. Asker î harekâtın derhal durdurulmasiy le , Şimalî Kore 'deki asker î 

kuvvet ler in derhal 38 inci arz dairesine çeki lmelerini Şimalî Kore ma

kamlar ından talep eder. 

2. A ) Tavsiyelerin en kısa bir zamanda Şimalî Kore makamlar ına teb

liği; 

B) Şimalî Kore kuvvetlerinin 38 inci arz dairesine çekil ip çeki lmediği

nin müşahades i ; 

C ) Bu kararın tatbik edilip edi lmemesinin işarı Bir leşmiş Milletler ko

misyonundan; 

3. Bu kararın tatbiki için Bir leşmiş Milletlere her türlü ya rd ımda bu

lunmalar ın ı ve Şimali Kore makamlar ın ın ise ya rd ımda bu lunmaktan ka

çınmalar ını , bütün âza devlet lerden talep eder. (Soldan bravo sesleri, şiddet
li alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar ım; bugün dünyada münakaşa edi lmekte olan 
mevzu konseyin böyle bir karar vermesi salâhiyeti var mıdır, yok mudur 
meselesidir . Sovyet tezi Konseyin Birleşmiş Milletler Anayasas ın ın 43 ün
cü maddes i tatbik edi lmediği takdirde böyle bir salâhiyeti haiz o lmıyaca-
ğ ına dairdir. Bunun aksi olan tez; 43 üncü maddede mücerret olarak 
Bir leşmiş Milletler Anayasasının 42 nci maddesi için mabıhüttatb ik o ldu
ğu ve Bir leşmiş Milletler Anayasasının bütün maddeler iy le ve ruhiyle üye 
devlet lere vâki olacak tecavüzü bertaraf e tmek için her türlü ya rd ımda 
bu lunmaya davet etmeleri salâhiyetini haiz bu lunduğuna dairdir. Biz 
yalnız bu iki tezi karşı laştırdığımız zaman biz im o lmıyan tezin, yani Bir
leşmiş Milletler Konseyinin böyle bir davette bu lunmıya salâhiyet i yok
tur. Tez inin Rusya tarafından dermeyan edi lmiş o lduğunu ifade e tmekle , 
hiçbir part iye ve hiçbir zata bir tarizde bu lunmak maksad ın ı gü tmemiş -
tik. Sadece iki tezin çarpışmakta o lduğunu ve bu iki tezden bir is inin hür 
mil let lerce kabul edi lmiş ve tatbika konulmuş tez o lduğunu, diğer inin ise 
bü tün hareketleri kollektif emniyet in muhafazasına mütedair o lan bütün 
teşebbüs ve hareketleri mefluç bırakmak istiyen cephenin tezi o lduğunu 
ifade etmekle iktifa etmiştir. (Soldan bravo sesleri alkışlar). 

Arkadaş lar ım, işi hissî unsurlardan temiz lemek suretiyle sadece hu

kukî esaslar üzerinde durmak hakikaten faydalıdır. Bu it ibarla konsey 

namına Kâtibi Umumi tarafından Devletimize yapı lmış olan müracaat ın 

mahiyet i hukukiyes ini tahlil etmekle işe baş lamak icabeder. Bize ş imdi 

metnini okuduğum müracaat ın mahiyeti hukukiyesi nedir?. Bu müraca-
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atın Bir leşmiş Milletler Anayasas ın ın hükümler i dahi l inde onun muay

yen madde ler ine istinat ederek al ınmış olan kararın tebl iğ inden mi iba

rettir?. Yoksa bu müracaat Bir leşmiş Milletler şartının hükümler i dışın

da platonik olarak yapı lmış bir müracaat ve tavsiyeden mi ibarett ir? Me

seleyi böylece ortaya koyduktan sonra mütalâalar ımız ı i lerletebiliriz. 

Konsey karar verdim diyor. Ve bu kararı üye devletlere tebliğ ed iyorum 

diyor. Biz bunu aldıktan sonra evvelâ hatır ımıza gelen konsey in böyle bir 

karar a lmaya hak ve salâhiyeti var mıdır, yok mudur meseles ini tezekkür 

e tmek oldu. Konseyin böyle bir karar a lmak hak ve salâhiyet inde oldu

ğunu Bir leşmiş Milletler Anayasas ın ın 7 nci bö lümünün 39 uncu mad

des inde bulduk. Birleşmiş Milletler Anayasas ın ın 7 nci b ö l ü m ü n ü n 39 

uncu maddes in i Sayın Osman Bölükbaşı arkadaş ım burada izah eder

ken tavsiyelerde bulunur dedi, geçti. Halbuki yalnız ondan ibaret değil

dir, tavsiyelerden sonra gelen hükümler de mevcuttur . Ş imdi okuyaca

ğ ım, lütfen dikkatle dinlesinler. "Güvenl ik Meclisi barışın tehdit edildiği

ni, bozu lduğunu veya bir sa ld ırma fiilinin vukubulduğunu tespit eder ve 

Mil let lerarası barışın ve güvenl iğ in muhafazası veya yeniden tesisi için 

tavsiyelerde bulunur veya 41 ve 42 nci maddeler gereğince hangi tedbir

lerin al ınacağını kararlaştırır." (Soldan bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Arkadaşlar , Güvenlik Mecl isinin salâhiyeti sadece platonik tavsiyeler
de bu lunmaktan ibaret değildir. Güvenlik Meclisi namına çeki len telgra
fın Bir leşmiş Milletler Anayasası dışında çeki lmiş bir telgraf o lduğunu 
kabul etmeyi bütün dünyanın meseleyi telâkki ve kabul ediş tarzına göre 
gayr imümkün addetmek icabeder. Şu halde Birleşmiş Milletler Anayasa
sının hangi hükmüne, hangi maddesine istinat ederek bu müracaat ın bi
ze yapı lmış o lduğunu kabul etmek lâzımdır? Elbette 39 uncu maddeye . 

39 uncu madde ne diyor; bir yerde güvenl ik bozulursa, bir ye rde sulh 

bozulursa, evvelâ orada güvenliğin, sulhun bozu lduğunu tespit eder. Gü

venl ik Konseyi sulh, falan yerde bozulmuştur der, tespit eder ve karar ve

rir. Ondan sonra ne yapar? Tavsiyelerde bulunur. Daha sonra ne yapar? 

40 nci maddeye göre, geçici tedbirlere başvurur. Bunlar kâfi ge lmezse ne 

yapar? Pasif tedbirlere başvurur. Ondan sonra ne yapar? 42 nci madde 

nin tatbikini talep eder. Buradaki tâbirler, bize yapı lan müracaat tak i tâ

birler, 42 nci maddenin ihtiva ettiği tabirlerdir. 42 nci madden in ihtiva 

ettiği tâbirlere tekabül etmektedir. Kel ime ile tekabül etmektedir . (Soldan 
alkışlar) ve Güvenl ik Konseyi bizden 42 nci madden in tatbikini istemek

tedir. 42 nci maddenin 43 üncü maddeye bağlı ve 43 üncü madde tatbik 

edi lmediği takdirde 42 nci madde tatbik edi lemez, diye bir nazar iye veya 

te lâkkiye sapmak Birleşmiş Milletleri daha doğmadan ö lüme m a h k û m 
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e tmek karar ve hükmünü vermekle tevemdir. Bir leşmiş Mil letlerin mev

cudiyet mânas ı icabında silâhlı kuvvetlerle müdaha le imkân ına dayanır . 

Yoksa bir veto ile 43 üncü maddenin mefluç bırakı lması iht imal i karşı

s ında da ima mâdum olduğunu kabul ettikten sonra Bir leşmiş Milletler 

camias ına g irmekte, oralarda emniyet imizi a ramakta ne mâna o lurdu. 

O s m a n Bölükbaşı arkadaş ımdan soruyorum? 

Ahit ler imize vefadan, sadakatten bahsediyorlar. Telgraf ımızı çekece

ğiz, ahit ler imize sadıkız diyeceğiz, ahitlerinizi ifa buyurun dedikleri tak

dirde, b izden birşey yoktur diyeceğiz. 

Arkadaşlar ; ahde vefa sadece lâfızdan ibaret olsaydı ahde vefakâr ol

mak gibi bir meziyeti dünyada hiç kimse başkas ına kapt ırmazdı , herkes 

ahdine vefakâr o lurdu. (Soldan, bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

Bir leşmiş Milletler Anayasası mucibince, tekrar edey im arkadaşlar , 

bu müracaat 39 uncu maddeden başka bir maddeye istinat et t i r i lmemiş

tir ve bu müracaat Bir leşmiş Milletler şartı dış ında yapı lmış bir müraca

at o larak kabul e tmeye imkân yoktur. O halde meseleyi Konsey in salâhi

yetleri d ış ında müta lâa etmeye de imkân yoktur. O halde 39 uncu mad

de gereğince Konseye veri lmiş olan salâhiyetlere dayanarak 42 nci mad

denin tatbiki istenmektedir. Hâdiseyi bu çerçeve d ış ında müta lâa e tmek 

b ir takım hukukî ince yol larla ve beynamaz özürü ihdas ederek vecibeler

den kaçmak olurdu. (Şiddetli alkışlar). 

Muhte rem arkadaşlar; şayet Yüksek Meclisiniz ve Hükümet in i z Gü
venl ik Konseyinin vermiş o lduğu kararı mefluç b ı rakmanın ihdas edece
ği tehlikeleri görmemiş olsaydı, şayet Meclisiniz ve Hükümet in iz akitler
den ve vecibelerden yaka sıyırmak yolunu aramış olsaydı Osman Bölük-
başı 'ya temin eder im ki; onun kullandığı hukuki müta lâa lardan daha in
cesini bu lmak bizim için m ü m k ü n olurdu. (Şiddetli alkışlar). 

Arkadaşlar ; ş imdi Anayasa meselesine gelel im. 

Biz im Anayasamız ın 26 nci maddesine. . . Bizi Anayasamız ı ihlâl ede
rek bir kuvvet gönderdik diyerek buraya get irmek ve Anayasamız ı ihlâl 
e tmiş bir Hükümet haline düşürmek istiyorlar. 

Arkadaş lar ım, Anayasanın 26 nci maddesi sarihtir. "Harb i lanı" diyor. 

O n u n yan ında "Harbe götüren her hangi bir hâdise ve m u h a s a m a aç

mak " tâbiri koyabil irdi. Bu maddenin tatbiki veya ademitatbik ı bir Hükü

met in mesuliyet ini , Divanî Âl iye gitmesini, hatta idama gi tmesini muc ip 

neticeler doğurabi leceği için burada kıyas tarikiyle b ir takım istidlallerle 

metn i zor luyarak hükümler ç ıkarmak değil, metnin sarahatiy le amel et

mek zaruret i kafiyesi vardır arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 
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Ve bizi sadece ve sadece, ilanı harb takyit eder. Çünkü 26 ncı mad

dede harb ilanı Meclise aittir denmiştir, "gibi" lerden, şunlardan bunlar

dan m a n a çıkararak, bu da buraya dâhildir demek tamamen demagoj ik 

ve metafizik bir iddiaya sapmak demektir. (Soldan alkışlar). 

Şimdi arkadaşlar, söylüyorlar, diyorlar ki, bu kubben in a l t ında hiçbir 
şey konuşu lmadan olmaz. Sakarya 'da şu oldu, şurada şu o lduyu birta-
rafa bırakal ım; diyorlar ki, kanunlar ın emrettiği meseleler i Mecl iste ko
nuşal ım. 

Buna karşı bir harekette ve iddiada bu lunan var mıdır ki, böy le bir 
cevapla karş ımıza çıkıyorlar? Biz kanunun Mecliste müzakeres in i emret
mediğ i mevzular ın bu kürsüye getiri lmesini, kanunun emrett iğ i mevzu
ların get ir i lmemesi kadar kanunsuz addederiz. (Soldan şiddetli alkışlar). 
Kayzer ' in hakkı Kayzer'e, Al lanın hakkı Al laha. Kanunlar hangi mese le
lerin Mecl is kürsüsüne getiri leceğini ve hangi meseleler in Hükümet in ic
ra sahası dahi l inde bu lunduğunu tayin ve tespit etmiş bulunuyor . Bura
ya Mecl ise Hükümet in icra sahasına dâhil olan meseleler i get i rmek ve 
Mecl is karar ına bağ lamaya çal ışmak mesul iyetten kaçmak demekt ir . 
Mecl is kanun yapar, yaptığı kanunlar ı icra için, icra heyet ine tevdi eder. 
İcra heyet inin sureti hareketini de murakabe eder. Mecl isin, par lamento
ların temeli , bu saillik ve mesul lük esası üzerine istinat eder. Şayet bü
tün kararlara, bütün icra hareketlerine Meclisi iştirak ett irmek gibi bir 
vaziyet ihdas edecek olursak, mesuliyeti , icranın üzer inden t amamen 
Yüksek Heyet inize devretmiş ve sail ile mesulün ortadan ka lkmas ı gibi 
bir vaziyet ihdas etmiş oluruz. Bu, par lâmentar iz im, par lamento lar ın te
mel kaideler ine tamamen muhalift ir. Bu mesele üzer inde fazla hisse ka
p ı lmadan, his unsurunu bertaraf etmek suretiyle, memleke t huzurunda 
Mecl is imiz in iyi bir imtihan vermesini can ve yürekten temenni eder im. 
Yoksa buraya Kore meselesi gibi nazik ve halli bütün c ihan devletleri ta
raf ından müşterek bir telâkkiye bağ lanmış olan bir meseley i ist ismar 
mevzuu yapmayı , hakikaten millî menfaatlere aykırı telakki eder im. 

Hiçbir parti için, hiçbir şahıs için şu suali sordu diye bir isnatta bu

lunmak akl ımızdan geçmez. Şu ana kadar konuşulanlar ı sadece sual ve 

gensoru meselesinin icaplarını kürsüde tatbik mahiyet inde telakki ediyo

ruz. Bundan , öte, his mevzular ına geçilecek olursa elbette biz im de söy-

l iyeceklerimiz vardır. Mebus konuşur, Hükümet konuşmaz , mebus iste

diği gibi konuşur, söver sayar, Hükümet susar, cevap vermez, böyle bir 

vah imey i biz z ihnimizde yaşatmıyoruz ve kendimiz i müda faa etmek ve 

cevap serbestisini muhafaza etmek kararını muhafaza ediyoruz. Muhale 

fette iken nasıl asalet, metanet ve ciddiyetini muhafaza e tmiş bir parti 
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isek aynı evsafı ikt idarda da muhafaza etmekte o lduğumuzu ispat et
mekte gec ikmiyeceğimize kaniiz. (Soldan bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

B A Ş K A N — Sıtkı Yırcalı. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Parti namına konuşacağ ım. 

B A Ş K A N Söz Sıtkı Yırcalı 'nındır. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Başbakan bana cevap verdi , part i 

namına konuşacağ ım. 

B A Ş K A N — Parti namına arka arkaya söz ve remem, sırası geldiği za

man konuşursunuz . 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Parti namına söz vermiyor musu

nuz? O halde zapta geçsin. 

B A Ş K A N — Vereceğim, vereceğim, yalnız sıranız geldiği z aman vere

ceğim. 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgad) — Efendim, Makamı Riyasetten r icada bulu

nurum, İçtüzük takrir sahibinin ve onun arkadaşının konuşmas ın ı âmir

dir. Bu it ibarla tüzüğü tatbika müsaadeler ini rica eder im. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Ben sual sordum. 

B A Ş K A N — Efendim, Avni Doğan arkadaşımızdan rica eder im, Maka

mı Riyaset, kendisinin de bildiği gibi, gensoruyu veren Osman Bölükba-

şı 'ya n i zamnamenin sarih hükmü gereğince söz veri lmiştir. 

AVN İ D O Ğ A N (Yozgad) — İki kişidir. 

B A Ş K A N — İki kişi değil, 20 kişi de olsa evvelâ yalnız birisi söyler. İç
tüzüğün o maddesini okuyorum müsaadeniz le : 

160 ncı maddenin, birinci fıkrasının hükmü yer ine gelmiştir . Başba

kan cevabını vermiştir. Ondan sonra teklif sahibi, birkaç kişi iseler önce 

ilk imzanın sahibi ve onun ardınca ötekiler, yana ve karşı söz söyl iyebi-

lirler. İşte n i zamnamenin okuduğum maddes ine göre, Osman Bölükba-

şı 'nın imzası başta olduğu için, ilk sözü söylemiş bulunuyor . Avni Doğan 

arkadaşımız ın anladığı gibi bu takrirde 50 kişinin imzası bulunsaydı , 

bunlar ın söylemesi hal inde, diğer Milletvekili arkadaşlar ımıza konuşmak 

imkânı kalır mıydı? 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) — Müsaade buyurunuz, usul hakk ında ar-

zedeceğ im. 

B A Ş K A N — Buyurun. 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) — Arkadaşlar; bi l iyorsunuz ki; Anayasamız 

1945 yı l ında Türkçeleştiri lmiştir. Onun son maddes inde şöyle diyor : 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

"Eski met in de aynı kanun gibi muteberdir " Fakat redaksiyon hatası ol

muş ve bu madde de "Diğer milletvekil lerine söz veri lecek" kel imesi yeri

ne öteki ler"e tabiri kul lanmak suretiyle i lt ibasa yer bırakmışt ır . Bu ba

k ımdan müsaadeniz le eski metni okuyayım. 

B A Ş K A N — Avni Doğan arkadaşımız ın bu izahı bugünkü metne daya

nıyor a m a evvelki metni okursanız siz de kani olacaklardır. 

SITKI Y IRCALI (Devamla) — Şimdi 160 nci maddey i okuyorum : 

Madde 160 — Davet o lunan vekil muayyen günde bizzat, yahut ma

iyetindeki devair rüesasından biri vasıtasiyle heyeti umumiyede izahat 

verir. Ondan sonra teklifin sahibi, veyahut sahipleri müteaddi t ise ilk im

zası olan mebus önce ve sair mebuslar onu mütaak ıp leh ve aleyhte söz 

söyliyebil irler. 

Bu vaziyet karşısında Başkanl ık Divanının hareket ve karar ının ye

r inde o lduğu kanaat indeyim. 

KEMAL T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Ben de sair bir mil letvekil i o larak 

söz ist iyorum. (Siz ikiniz beraber imza etmişsiniz sesleri) 

B A Ş K A N — Sıtkı Yırcalı, esas hakkında söy lemek üzere kürsüye bu

yurun. 

Başka söz istiyen var mı? 

NÂZ IM Ö N E N (Diyarbakır) — Söz ist iyorum. 

Ş E M S E T T İ N GÜNALTAY (Sivas) — İçtüzüğün ahkâmı ihlal edilmiştir, 

kaydediniz . 

B A Ş K A N — Sözünüz kaydedilmiştir. 

Buyurun Sıtkı Bey, esas hakkında. 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) — Sayın arkadaşlar ım, esas hakk ında ko

nuşmadan evvel, buraya her çıkan arkadaşın ileriye sürdüğü gibi müsa

ade buyurursanız bendeniz de bir girizgâh yapacağ ım. 

O s m a n Bölükbaşı arkadaşımız dediler ki, e fendim, Büyük Millet Mec

l isinde ve bu memlekette milletvekil lerinin münakaşa etmiyeceği bir me 

sele yoktur . Top sesleri Sakarya 'dan gel irken burada y ine münakaşa 

edilmiştir. 

Arkadaşlar , bana öyle geliyor ki, istizah takririnin Yüksek Heyetiniz

de konuşulmas ı hakikaten pek geç kalmıştır. Aşağı yukar ı Haz i randan 

beri yalnız Büyük Millet Meclisinin içinde, d ış ında değil, bü tün bir mem

lekette muhalefet köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir, kapı kapı dolaşa

rak bütün millet önünde istizah mevzuu yapmış bunun belediye seç im-
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leriyle, mecl is i umumi seçimleriyle cevabını almıştır. (Soldan bravo sesle
ri, sürekli alkışlar) 

Arkadaşlar , müsaade ederseniz ondan sonra bendeniz de hukuk çer

çevesi iç inde kalacağım. Ve ben im kanaat imce bugün hukuk çerçevesi 

iç inde ka lmakta iskolastik bir izah yapmak ve müt i zm içinde ka lmak, 

kendi içine kapanmak demek değildir. Bugün el imize aldığımız her hu

kuk kaidesi Anayasamızda olduğu kadar, usul kaide bu devrin anlayışı 

ile bu devrin maddi manev i icaplariyle mütalâa e tmek mecbur iyet indeyiz . 

Ben evvela Anayasadan başl ıyacağım. Anayasa 1340 tar ihinde yapı l 

mıştır. A radan bu kadar zaman geçmiştir. Anayasada değil bugün bize 

Kore 'ye böyle bir yardım yapmamız hususunda bir h ü k ü m istihsal e tmek 

o günkü vazıı kanun böyle bir polis ve milletlerarası zabıta kuvvet in in 

bu lunmas ı düşünces inden bile o günkü şartlar içinde mut lak surette 

uzakt ı arkadaşlar ım. 

Şu halde biz bu Anayasa hükümler ini mütalaa ederken ancak bugün, 
a tom devrini , radyosuyla, münakalesiy le , her türlü vasıtalariyle dünya
nın bir o lduğu ve onun içinde milletler kuvvetleriyle birbir ine bağl ı ola
rak korunmak mecburiyet inde olduğu bir devrin zihniyetiyle müta lâa et
mek mecburiyet indeyiz . 

Arkadaş lar ım; el imizde bir Bir leşmiş Milletler And laşmas ı vardır. Bu

nun iki türlü hükmü vardır. Gayet güzel izah etti Başbakan. Sayın Men

deres dediler ki, 39 uncu madde ve onu takip eden 43 üncü maddeye ka

dar olan hükümler ve 43 üncü maddeyi takip eden hükümler . 

Arkadaşlar ; o halde 39 uncu maddenin ve onu takip eden 43 üncü 
maddeye kadar hükümler onu takibeden madden in yürür lükte o lduğu 
müdde tçe işler anlamak istiyen zihniyeti tesis e tmek ondan sonra onu 
tatbik için vasıtalar kuran maddelere bağ lanmaya imkân yoktur . 

Asıl 39 uncu madde; Güvenlik Konseyinin karar a lmasını doğ rudan 
doğruya 41 ve 42 nci maddeler in hükümler ine bağ lanmaktadır . Son fık
ra aç ıkça söylüyor ve diyor ki : "41 - 42 nci maddeler mucib ince hangi 
tedbirlerin al ınacağını kararlaştırır" diye ifade etmektedir . Şu halde ora
da 43 üncü maddeye dair bir hüküm yoktur. Bu anlayış la net iceye var
mamız icabediyor. 

Birisi 43 üncü maddeye kadar olan ve doğrudan doğruya prensibi te

sis eden hükümler , 

İkincisi ise bu prensiplerin tatbiki bakımından tesis edi lecek; kuru

lacak Milletlerarası zabıtaya ait bulunan ve 43 üncü maddey i tak ibeden 

hükümlerd ir . 
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Onun için bu zabıta kuru lmamış bu lunduğuna göre, bu zabıtanın 

kuru lmamış bulunması elbetteki Güvenlik Konseyinin And laşman ın di

ğer madde lere dayanarak vermiş olduğu kararların havada kalmasını 

icabett irmez. Elbetteki onların tatbiki bak ımından, Bir leşmiş Milletler 

Ant laşmas ına iştirak eden milletlere müracaat hakkı o lduğu gibi, o mü

racaat ın da tatbik edilmesi için yeni bir talepte bu lunduğu zaman bu ta

lebin yer ine getiri lmesi iktiza eder. 

Arkadaş lar kabul edel im ki, böyle bir talepte bu lunulmuştur . Bunun 

karş ıs ında iki türlü hattı hareket vardır. Başbakan gayet güzel izah etti

ler. Bu hareket lerden biri tıpkı borcundan kurtulmak istiyen bir insanın 

âdeta bir nevi mazeret araması zihniyetidir. Halbuki öte yanda böyle bir 

z ihniyet le değil, Türkiye 'nin coğrafi, tarihi yani jeopol it ik d u r u m u n u n 

icapları olan ve bizim yarınki hareket ler imizde yürürken güvenimiz i , 

sağl ıyacak olan bir zihniyetle bunun tefriki icabeder. 

İşte arkadaşlar, Hükümet imiz de da ima bu yo lda gitmiştir. Ve bu yol

da g iderken böyle bir anlayışla bütün dünyada hürriyeti , bü tün dünya

nın milletlerin istiklâlini, milletlerin iç emniyet ini ve dış emniyet ini da ima 

bir inci p landa göz önünde tutan Demokrat milletler camiası ile aynı an

layışı göstermişt ir . 

Arkadaş lar ım, işte biz ancak bu anlayışladır ki; gerek Bir leşmiş Mil
letler Anayasasını , gerekse bizim Anayasamız ı göz önünde tutmak ve 
mütalaalar ımız ı buna göre yürütmek mecburiyet indeyiz . 

Kaldı ki arkadaşlar ım, biz Haziran toplant ımızda y ine Dışişleri Baka

nımız ın ağz ından, gerek biraz evvel Başbakanımız ın okumuş o lduğu ka

rar suretini ve onu takiben y ine bu kararın tatbik suretine ait o lan Trig-

ve Lie 'nin Hükümet imize göndermiş olduğu telgrafları ve karar suretleri

ni burada okudu. Bu telgraf ve karar suretlerini okuduktan sonra Dışiş

leri Bakanı bu kararların ruhu içinde tatbikına, Devletin bugünden baş

lamış bu lunduğu ve bunu da yüksek heyetinizin tasvibine arzettiğini bil

dirdi. 

Arkadaşlar , yine görüyoruz ki zabıtlar içinde, yani bu telgrafların 

yüksek huzurunuzda okunduğu zabıtlar içinde görüyoruz ki yüksek he

yetiniz bu tarzı tasvip etmiş alkışlarla ve ittifakla tasvip etmiş bu lunmak

tadır. 

Şu halde, bir tarafta Bir leşmiş Milletler Anayasas ı vardır, bu Anaya

sa eğer bugün meriyete g i rmemişse ne Bir leşmiş Milletlerin, ne de Türki

ye 'nin kusuru bulunmıyan ve bi lâkis menfaati Bir leşmiş Milletlerin Ana

yasas ın ın bütün hükümler in in yürürlükte o lmamas ından olan karar 

622 



GENSORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ 

mil letlerin, mütecaviz milletlerin vetosu suretiyle harekete geçmemiş hü

kümler ine dayanarak biz kendi vecibeler imizden, mil let lerarası vec ibele

r imizden kendimizi kurtarmak çarelerini arıyacak bir z ihniyet takip ede

mediğ imizden o günkü burada Dışişleri Bakanının ağziyle okunmuş , ka

rarları tasvip etmek suretiyle göstermiş bulunmaktayız . Görüyoruz ki 

muhale fet da ima ileri sürüyor, siz Birleşmiş Milletler davet ine itaate mec

bur değilsiniz, bunun manası nedir? Yani, göndermemeniz mi laz ımdı? 

Bunu açıkça söylemek lazımdır arkadaşlar. Hatta o kadar ileriye gidiyor

lar ki, Sanfransisko Konferansındaki bir seksiyon toplant ıs ında i leriye 

sürüyorlar diyorlar ki : Kanada'nın bir teklifi üzerine o zaman İngiltere 

Delegesi izahat verdi ve 42 nci maddeyi 43 üncü maddeye bağladı . İnsaf 

etsinler, kendi gazetelerinde de aynen neşrettiler. Belki biz im Fransızca-

mız kıt olabilir. A m m a onun Türkçesini yine kendileri koymuşlar . Görü

yoruz ki, orada Kanada Delegesi tarafından yapı lan observasyon, itiraz, 

43 üncü madde tatbik edildikten sonra oradaki taahhüt edi len kuvvet le

rin kemiyet ine taallûk etmektedir. O kemiyet de orada taahhüt edi len 

miktar ın daha üstünde bir kuvvet talep edi lemiyeceğini âmirdir . Yoksa 

hiçbir zaman 42 nci maddeyi 43 üncü maddeye bağl ıyan tek bir ke l ime, 

tek bir ima veya mâna iltibası mevcut değildir. Kaldı ki, arkadaşlar ım, di

yorlar ki, Bir leşmiş Milletler Andlaşmasının 43 üncü maddes in in son fık

ras ına göre bizim Mecl is imizden geçmiş olsaydı o zaman Kore 'ye istediği

nizi gönderebi l irdiniz. Halbuki diğer taraftan da öyle bile olsa orada harb 

var nasıl olur da siz Meclise müracaat etmeden asker gönderebi l i rs iniz? 

Diye itiraz ediyorlar. Arada açık bir tezat var. 

Arkadaşlar , farzedelim ki, Birleşmiş Milletler Anayasas ın ın 43 üncü 

maddes i hakikaten tatbik edi lmesi imkânına sahip olsaydı yani sulh za

manı anlaşmalar ı yapmak suretiyle böyle bir kuvvet tahsisi imkânı hâsıl 

o lsaydı o zaman böyle bir hal, bir harb mevcut değildir, Dünyan ın hiçbir 

yer inde henüz kuvvet kullanı lmasını icabettirecek bir siyasî ve askerî du

r u m yoktur. O halde ne olacaktı, biz neyi tasdik etmiş o lacakt ık? Asker î 

anlaşmalar ı tasdik edecektik. Harbe girmeyi tasdik edecek değildik. Eğer 

muhal i f ler imizin mantığı ile hareket etmiş olsaydık bu an laşmalara na

zaran her harb başladığı veya başka bir yerde saldırgan harekete geç ip 

de biz im askerlerimiz orada dövüşmeye başladığı zaman yeniden Mecl is

ten 26 ncı madde hükümler ine göre harb vardır diye müsaade istemek 

mi lâzım gelecekti? Arkadaşlar ım tezat halindedir. Çünki , biz Bir leşmiş 

Milletler Anayasas ına her millet gibi iltihak ederken, geçen celsede sayın 

Sa lamon Adato arkadaşımızın işaret ettiği gibi Bir leşmiş Milletlerin hük

mi şahsiyet ine yard ımda bulunmayı taahhüt ediyoruz. Biz im için falan 
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yerde, falan yerde harb, falan yerde saldırgana derhal mâni o lmak mese

lesi bah is mevzuu edi lmiş, ortaya atı lmış değildir. Arkadaşlar o z aman 

biz im taahhütler imiz in şümulü ile tıpkı para verir gibi, gemi verir gibi; sı

rası geldiği zaman bütün insanlığın hürriyet dâvas ında ve emniye t dâva

sında, istiklâl dâvasında insan vermek ve biz im de orada kendi imanımız

la, istiklâl ve millî duygular ımız la insanlığı ve binnetice o insanl ığ ın için

de kendi emniyet imiz ve güvenimiz i korumak kasdiyledir ki, taahhüt lere 

g irmiş bulunmaktay ız arkadaşlar. Bu şartlar içinde görüyoruz ki, muha

lefetin ileriye sürdüğü hukuki tezlerin hiç bir inde, ama hiç b ir inde Bir

leşmiş Milletler Anayasası ve biz im Anayasamıza göre hukuk i bir delil 

göstermiş değildir. Bütün delilleri sadece Kore harbini, bu davada öna-

yak o lup insiyatifi milletin baş ında bulunan insanların en ileri bir görüş

le, en ileri bir memleket , en ileri bir vatanseverl ik, en ileri insanl ık duy

gusu ile başarmış olmasının büyük celâdeti karşıs ında sadece, bir politi

ka oyununa sapmışlardır arkadaşlar. (Soldan alkışlar.) 

Arkadaşlar ,arkadaşımız Osman Bölükbaşı ve hatta birçok yer lerde 

gazete lerde soruyorlar, diyorlar ki; ya bizim emniyet imiz ne olacakt ır? 

Arkadaşlar , bizim emniyet imiz bir defa eğer 4 500 asker in başka top

raklara g i tmiş olması değil, Bir leşmiş Milletler emrine g i tmiş o lması ile 

Türk 'ün savaş kudretinin azalacağını, bu memleket in her hangi bir şekil

de Al lah muhafaza etsin, bir saldırganlık karşıs ında bu lunursa bugün 

bile çoluk çocuk kendilerini müdafaa edecekler ine göre bu asker ler in 

gönder i lmesi ile Türk 'ün savaş kudret inin azalacağına kani bu lunmad ık 

lar ına emin im. 

Şu halde bunun dış ında ne bekliyorlar? 

Arkadaşlar , dünya birçoklarının dediği gibi ikiye ayrı lmış değildir. 

Dünya bir tek cephedir arkadaşlar. O cephe de doğrudan doğruya Millet

lerarası insanlık, hürriyet, her milletin kendi istiklâli, kendi millî duygu

ları ve ananeler inin emniyet ini sağlamak istiyen ve bu dünyada bir hu

kuk muvazenes in i kurmak istiyen bir milletler camiası . Bir de arkadaş

lar, onun karşısında, böyle bir muvazenenin tesisine mâni o lmak için ce

bir, zor, tahakküm istiyen saldırganlardır. 

Arkadaş lar ım, buna cephe bile denemez. Onu, böyle bir muvazenen in 

kuru lmas ına mâni olan bir kütle olarak kabul etmek icabeder. Şu halde 

arkadaş lar ım; biz bi lâkis Başbakanımız ın gayet güzel işaret ettiği gibi 

Bir leşmiş Milletler Anayasasının bütün hüviyetiyle Bir leşmiş Milletler 

Anayasas ın ın bütün hükümler iy le ve milletlerin emr inde her zaman, her 

yerde hâk im kı lmanın işler bir vaziyete onu her yerde hür mil let lerin em-
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r inde, hür milletlerin istiklal ve hürriyetleri yo lunda koşar bir halde, yü 
rür bir hale get irmekle evvelâ ve evvelâ kendi emniyet imiz i sağ lamış bu
lunmaktay ız . 

Arkadaşlar ; eğer böyle bir emniyet sağ lanmazsa biz artık şu veya bu 

şeki ldeki mülâhazalar la başka bir yerden emniyet i değil, e lbetteki kendi 

kuvvet imiz i , ço luğumuzla, çocuğumuzla müştereken kendi ist iklal imizi 

ve hürriyet imizi koruyacak, her saldırgana karşı kendi millî misakımız ı 

müda faada elbette ki, y ine cesaretimizi göstereceğiz. 

Fakat arkadaşlar, Demokrat Parti ne istiyor?. Demokrat Parti iktida

r ından köyündeki ocağına kadar yalnız bizim emniyet imiz değil; dünya

nın hürriyet ve emniyet ini insanlık hak ve hürriyet lerinin muhafazas ın ı 

lüzumlu görmekte , bunları kendi emniyet ine bağlı görmektedir . 

Demokrat Parti ve bütün arkadaşlarımız iktidarımızla beraber artık 

bir daha İspanya'daki, bir daha Yunanistan'daki , Habeşistan 'daki günle

rin geri dönmemes in i istiyoruz. (Soldan bravo sesleri) Şu halde dünya em

niyet inin sağlanabi lmesi , ve bunun içinde biz im emniyet imiz in sağlana

bi lmesi de Bir leşmiş Milletlerin böyle bir anlaşmasının böyle bir z ihniyet

le ele a l ınmasına bağlıdır. 

Görüyoruz ki, gerek hukuk bakımından gerekse umumi politik ve 
emniyet bakımından, tuttuğumuz yol doğruyu gösteren bir yo ldur. Tut
tuğumuz yol bugünkü zihniyette bugünkü insanlık, bugünkü dünya em
niyet ve güveni , bütün milletler için şart olan Bir leşmiş Milletler And laş -
mas ın ın anlayışiyle kabildir. Ve Demokrat Parti bu hareket iy le bir defa 
daha göstermiştir ki, sözüne güvenil ir ve ahdimize riayetkarız. İnandığı
mız dâvalar ın peşinde gözümüzü kırpmadan, sak ınmadan yürüyoruz . 

K im ne derse desin arkadaşlar ım, şunu daima ileriye sürmek mecbu
riyetindeyiz ki, hakikaten Türkiye 'nin Orta-Şark'ta o lduğu kadar dünya
da da, da ima tarihte olduğu gibi aktif bir polit ika ile bir köşebaşı , bir di
zi başı rolü oynayacak durumu mevcuttur.. . 

Demokrat Partinin zamanında, bunu gerçekleşt irmek demokra t Par
tiye nasip olduğu için bu bak ımdan hakikaten bahtiyarız . 

Arkadaş lar ım, onun için biz hukuku, gerek Mil let lerarası Hukukunu , 

gerekse Anayasa Hukukunu böyle bir anlayışla, böyle bir düşünce ile sa

dece metinler ve maddeler üzerinde değil, onu ruhu ile de tam mânas iy -

le memleket te gel iştirmeyi ve millî iradenin böyle bir tezahür iç inde tam 

gel işmesini sağlayacağımız gibi, yarın dünya üstünde de Türkiye 'nin, 

Türk Devlet inin lâyık olduğu en ileri en geniş insanlığı , millî ananeler i 

daha iyi gel işmesi hüviyetlerinin yalnız kendi memleket inde değil, dünya 
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tarihine de kendi damgasını basabi lmesi için e l imizden geldiği kadar gay

ret sarfedeceğiz. O bakımdandır ki, arkadaşlar veri len karar yer indedir . 

Bu bak ımdan Hükümet imize hepimizin güvenimiz vardır. Mânev i müza-

haret imize mazhar olmaktadır . (Soldan alkışlar). 

B A Ş K A N — Avni Doğan. Halk Partisi Grup namına mı, yoksa şahsı

nız ad ına mı konuşacaksınız? . 

AVN İ D O Ğ A N (Yozgad) — Arkadaşımız ın bir sözü vardır da... 

B A Ş K A N — O başka, parti namına mı söylüyeceksiniz?. 

AVN İ D O Ğ A N (Yozgad) — İmza sahibinin sözüne karşı konuşacağ ım 

ve ona cevap vereceğim. 

B A Ş K A N — Onu ayrıca cevaplamak üzere sonra söz ver i r im. Ş imdi 

söz Kemal Türkoğlu 'nundur. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Başbakandan, buradan birkaç sual 

soracağım. (Kürsüye kürsüye sesleri) 

B A Ş K A N — Kürsüden ve mikrofondan sorunuz. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Efendim; Sayın Başbakandan suali

min birincisi, Kore'ye asker gönderi lmesi için Bakanlar Kuru lunca alın

mış bir karar var mıdır?. Varsa bu karar neden Resmî Gazete 'de neşre

di lmedi?. . Karar al ınmışsa ittifakla mı al ınmıştır?.. . 

İkinci sual : Birliğin mevcudu standart mıdır, yoksa katî o larak tespit 

edi lmiş midir? Bunu rica ediyorum. 

M Ü K E R R E M SAROL (İstanbul) — Bu sorunuz gensoru ile alakalı de

ğildir. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Efendim, zatıâliniz takdir edemezs i 

niz. 

B A Ş K A N — Devam ediniz. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Suali ben soruyorum, Başbakan 

sizden daha iyi cevap verir. 

Sayın Dışişleri Bakanı buyurdular ki 53 Devlet, demirperde dışında

ki 53 Devlet aynı bizim gibi düşünmüşlerdir . . . Bir leşmiş Milletler üyesi 

o lan bu devletler fiilen Kore'ye savaş birliği göndermişler midir? Ve her 

bir inin gönderdiğ i kuvvetin miktarı ne kadardır? (Bizi alâkadar etmez ses

leri) Bu soruların cevabını aldıktan sonra konuşacağ ım. 

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

Kemal Türkoğ lu arkadaşımız ın sualini hakikaten gar ipsemiş o lmanız ik

tiza ediyor. Diyor ki : Kore kararını al ırken siz bir Heyeti Veki le kararı 



GENSORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ 

verdiniz mi? Kore kararı hakkında Heyeti Veki le karar ının mevcut o lma

sı kadar tabiî bir şey tasavvvur o lunamaz. Fakat sualinin şu kısmı daha 

acaiptir; diyor ki : Bu kararı, ittifakla mı ekseriyetle mi aldınız? Sana ne? 

(Soldan bravo sesleri, alkışlar) Arkadaşlar derhal arzedey im ki Kore kararı , 

Heyet i Veki lenin mevcut azasının ittifakiyle alınmıştır. (Soldan bravo sesle
ri alkışlar). 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Neden Resmî Gazete 'de neşretmedi 

niz?.. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (Devamla) — Arkadaş lar kararı al

d ıktan sonra bu kararların Resmî Gazetede neşredil ip edi lmediğ ini Baş

bakan takip etmez. Bunu bürolar yapar. Şimdi vehleten bir sual karşı

s ında kaldığ ım için cevap vermek için tabiî bir mühlet ist iyeceğim. Bir 

sual sorulduğu ve buna cevap veri lmesi icabettiği zaman bunun için 

mühle t istemek tabiîdir. Bir Başbakan şahsan bunun la meşgul o lmadı

ğ ına göre neticeyi sorup ayrıca arzedeceğim tabiîdir. 

Standart birlik midir diye sordular. Bu sual karş ıs ında size birçok 

şeyleri hat ır latmak icabeder. Bu Kore kararı veri ldiği günden beri Kore 

bir Y e m e n olmuştur, Kore çocuklarımızın mezarı hal ine geldi, gönder i len 

birlik standart birliktir, bütün bu propagandalar ın nasıl zehirl i ve zehir

leyici bir tesirle memlekette bir baştan bir başa yayı lmak istendiği elbet

te işitmişsinizdir. Ben şimdi bunun ne o lduğunu izah edey im : Standart 

birlik midir, değil midir? Bunu belki bi lmezsiniz, bazı larınız b i lmez. Bu

nu bu işlerle çok yakından meşgul olanlar bilir. Standart birlik mi isti

yorlar. Yani zayiat olduğu takdirde yerine takviyeler gönderi lecek midir, 

gönder i lmeyecek midir? Eğer anl ıyorsam sorunun manasın ı böyle anla

mak icabeder. Ş imdi arkadaşlar dikkat etmenizi r ica ed iyorum : Takv iye 

gönderecek mi, göndermeyecek misiniz? İki iht imalde de Hükümet in zor 

bir durum karşıs ında bırakı lmak istenmekte o lduğuna dikkatinizi çeke

r im. Yan i oraya takviye gönderi lecek, diyecek o lursam millete dönüp di

yecekler ki Kore'yi Yemen haline getirdiler. Göndermeyeceğ iz diyecek 

o lursam bu sefer beraber hareket ettiğimiz milletlere dönüp diyecekler ki 

işte bunlar ın ahdü vefası bundan ibarettir. (Bravo Adnan, bravo sesleri, şid
detli alkışlar) 

Arkadaşlar ; memleket menfaatlerinin şu anda bu suale cevap ve rme

mekte o lduğunu arzederim. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar, soldan) 

Arkadaşlar , Meclis toplantı halindedir. Kore'ye takviye gönder ip gön-

de rmemek meselesi önümüze gelirse ve icraya geçildiği z aman tekrar bu

rada bizi soruya, gensoruya çekebilirler. Hattâ bunlar neticesi bizi şüp-
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heye götürebi lmek iktidarına sahip insanlar olarak konuşur lar burada. 

(Bravo sesleri) 

Arkadaşlar , bu standart birlik meselesine de bu cevabı arzett ikten 
sonra sayın Dışişleri Bakanımıza suallerin mabadin i cevap lamas ına 
meydan b ı rakmak üzere kürsüden ayrı lacağım. (Soldan sürekli alkışlar) 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Müsaade ediniz de sözüme devam 

edey im. 

B A Ş K A N — Dışişleri Bakanı konuşacak ondan sonra konuşursunuz . 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Arkadaş ımız gayet 

ince sualler soruyor... 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Estağfurullah. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Kendi ler inin bu in
ce sual lerine cevap vermeye çal ışacağım. Bunu geçen sefer de arzetmiş-
t im. Bu 53 devletten 13 devlet askeri kuvvetler göndermişt ir . Tabi î ken
dileri de bunu bilirler. Bundan başka bir maksat lar ı varsa, söyledikleri 
z aman tekrar söz alır cevabını verir im. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Efendim, Sayın Başbakan soruları
m a cevap verdiler. Kendilerine teşekkür eder im. Buyurdular ki, Bakan
lar kuru lunun ittifakla mı, yoksa ekseriyetle mi karar a lmış kendi ler ini 
neden a lakadar ediyor. 

Ben im duyduğuma göre üç bakan muhal i f kalmış. . . 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Yalandır . Üç bakan 
muhal i f kalsa bile tesiri ne olabilir. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Öyle birşey duydum. Aksin i duy
mak la m e m n u n oldum, o mesele değildir. 

Birliğin standart o lup olmadığı işinde her hangi bir maksa t gü tmüş 

deği l im, artık bu gibi dedikodulara son veri lmesi için sordum, bunu da 

bence açıkladılar teşekkür eder im. Onlar her şeyde bir kötü maksa t arar

lar. Öyle, al ışmışlardır. 

Sonuncu hususa Dışişleri Bakanı cevap verdiler. Hangi devlet lerin ne 
kadar kuvvet le iştirak ettiklerini ve kaç devletin de iştirak etmediğ ini bi
raz sonra yüksek huzurunuzda okuyacağım. (Soldan, o halde niçin sordum 
sesleri). 

Dışişleri Bakanının ağz ından duymuş o lmak için sordum. (Soldan gü
lüşmeler). 

Başbakan ilk olarak cevap verirken Bir leşmiş Milletler teşkilâtının di

baces inden, yani ilk sözler inden birtakım güzel cümleler okudular . Bun-
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da kendisiyle tamamen hemfikirim. Hakikaten gayet insanî maksat lar ta
kip eden fikirlerdir ve Birleşmiş Milletler teşkilâtı bu maksat la kuru lmuş
tur. Dibaceler taahhüt yükl iyen hükümler ihtiva etmezler. Ancak teşki
lâtın ne maksat la kurulduğunu izah ederler. 

Sayın Başbakanla birlikte aynı fakülte okumuşuzdur . Profesörlerinin 

eser ler inden dibacenin ne mâna ifade ettiğini kendileri b iz im kadar öğ

renmişlerdir . 

Sayın Başbakan cevaplarında; politik cümlelerle devamlar ın ı kazana
caklar ını zannediyor larsa aldanıyorlar. 

Keza 39 uncu madde, 41 ve 42 nci maddeler devlet lere taahhüt yük

l iyen hükümler ihtiva etmemektedir . Birleşmiş Milletler Teşkilât ı Güven

lik Konsey in in salâhiyetlerini tespit etmektir. Onun biz imle a lâkası yok

tur. Politik birtakım icaplarla gensorunun dışına kaçmasınlar . Hukuk i 

mesnet ler i üzerinde dursunlar. Biz gensorumuzda kendi ler inden şunu 

soruyoruz : 

Bir leşmiş Milletler andlaşmasında Türkiye 'ye taahhüt yükl iyen bir 
h ü k ü m var mıdır? Yani daha doğrusu Hükümet i o tomat ikman harekete 
get irecek bir hüküm var mıdır, yok mudur, onu söylesinler.. . (Çok sesleri). 
Bu bir. 

Böyle bir taahhüt yoksa Türkiye Birleşmiş Milletlere yard ımdan ka
çınmal ı mıdır? Hayır efendiler, bunu iddia eden yok. 

İkincisi, eğer böyle bir taahhüt yoksa, Hükümet kendi l iğ inden dışarı
ya, savaşmak maksadiy le asker göndermek salâhiyetine malik midir, de
ğil midir? Eğer malik o lduğunu iddia ediyorlarsa, hukuki mesnet ler i ne
lerdir? (Gürültüler). 

İşte bu iki soruya cevap vermelerini rica ediyorduk. Da ima bunun dı
şına kaçmış lar ve biz im de kendilerine iştirak ettiğimiz insanî gaye lerden 
bahsett i ler, dünya barışını bozan insanlara karşı hakikaten kabul edece
ğimiz b ir takım esbabı mucibe serdettiler. Biz buna itiraz e tmiyoruz ki. 
(Soldan ne var öyle ise sesleri). 

Binaenaleyh şimdi bendeniz politik tarafları bir yana atarak yalnız 

hukuk i kısmı üzerinde mütalâa serdedeceğim. 

Muhterem arkadaşlar ım; Kore'de patl ıyan harb dolayısiyle ve Birleş

miş Milletler teşkilâtı Güvenlik Meclisinin talebi üzer ine Hükümet imiz . 

Bir leşmiş Milletlere dahil devletler ordulariyle birl ikte harbe kat ı lmak 

üzere 4 500 kişilik silahlı bir savaş birliğinin Kore'ye gönder i lmes ine ka

rar vermiş ve bu kararını Büyük Millet Meclisine tasdik et t i rmeden fiilen 

icra etmiştir. 
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Hükümet in sadece muhalefete danışmadan böyle bir kararı a lması

nın doğru olmadığı meselesi münakaşa edildiği bir s ırada iki hukukçu 

milletvekil i işi politik cepheden değil; fakat sadece hukukî zav iyeden tet

kik ettik ve Hükümet in Millî hâkimiyet haklarının kul lanı lması demek 

olan böyle bir harekette bulunamayacağ ı kanaat ına vararak, acele al ın

mış ve hemen tatbikına geçi lmek üzere bulunulan kararın müzakeres in i 

temin maksadiy le Yüksek Meclisi toplamak teşebbüsünde bu lunduk. 

10 gün içinde gerekli beşte bir nisap do lmadığ ından efkârı âmmey i 

daha fazla bu nazik mesele ile işgal etmiş o lmamak için muvaf fak o lama

dığımızı kabul ederek faaliyetimize nihayet verdik ve Meclisin normal top

lantısını bekledik. 

Mecl is bir Kas ımda 9 uncu devre çal ışmalarına başladı . Tatil iç inde 

Hükümet , kanunlarımız gereğince Meclise arzı zaruri olan iki faaliyette 

bu lundu. 

Önce Kore'ye gidecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplar ına kanunla

r ımızda yazıl ı "Harb hali" hükümler in in uygulanmas ına dair 20.IX. 1950 

tarih ve 3 / 11940 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çıkarıldı. 

Diğer taraftan da Kore'ye gönderi len birliğe emrivaki in zaruri bir ne

ticesi olarak kanunsuz masraflar yapıldı. Bu iki icrai tasarruftan dolayı 

Hükümet in nasıl olsa Meclise geleceğini düşünerek, mütalâalar ını o za

m a n arzeder im, diye düşündüm. Fakat her nedense Hükümet bir türlü 

Mecl ise ge lemedi . Ancak geçen Çarşamba günü bu kararla kanunu Mec

lise sundu ve gec ikme sebeplerini izah edemedi . Bu itibarla Hükümet in 

salâhiyetsiz olarak tatbik mevki ine koyduğu karar için bir gensoru aç

mak zorunda kaldım. İmzaya iltihak eden bir milletvekil i a rkadaş ımla 

önergeyi hazırlayarak Başkanl ığa sunduk. Gensoruyu açmak ben im için 

artık millî ve teşriî bir vazife halini almıştı. Hükümet in kanunlara aykırı 

hareket ini gören bir milletvekil i kanaat ince susamaz. Hiç o lmazsa meşru 

o lmayan kararı meşrui leşt irmeye çal ışmaya mecburdur. Muvaffak o lursa 

sadece vazifesini yapmıştır . Fakat muvaffak o lmazsa tarih ve millet 

önünde mesul iyetten kurtulur ve v icdanen müster ih olur. Yüksek Mecli

sin bugünkü kararı ne şekilde tecelli ederse etsin, her halde bu akşam

dan it ibaren ben aylardan beri çekmekte o lduğum azaptan kurtulaca

ğ ım. 

Bir kıs ım vatandaşlar bugün sorunun mevsimsiz o lduğunu ve bugün 

Mecl is önünde böyle bir meselenin konuşu lmamas ı gerektiğini düşüne

bilirler. Ben Millî hâkimiyete taallûk eden işlerin mevs im ve zamanı bu

lunmadığ ın ı ve şahıs ve aile mahremiyet ine g i rmeyen her işin b i lhassa 
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bu Mecl is önünde konuşulması lâzımgeldiğine kani im. Bu, demokrat ik 

rej imimizin bir icabı ve en kuvvetl i tarafıdır. 

Aziz arkadaşlar ım, Hükümet in harb etmek maksadiy le yabanc ı m e m 

leketlere askerî birlikler göndermeye yetkili o lmadığını hukuki deli l lerle 

i zaha baş lamadan önce şunu bel irtmek isterim ki; Türkiye 'nin mevcut 

her hangi bir taahhüdüne aykırı hareket etmesini hiçbir zaman müda faa 

edecek deği l im. Hem bir hukukçu, hem de müstaki l bir Türk Mil letveki

li o larak ancak her milletin vecibelerine riayet etmesi ve müşterek savun

m a ile dünya barışına erişilebileceğine kani im. Devletler Hukukunun te

mel i olan "Pacda sund servanda" yani "Ahde vefa" düsturu Türk Milleti

nin de öteden beri şiarıdır. 

Fakat gensorumuzun konusunu teşkil eden mesele , bugünkü taah

hütler imiz arasında Türkiye'yi askerî birlik göndermeye icbar edecek bir 

mükel lef iyet in mevcut olup olmadığı ve böyle bir vecibe yoksa; sadece po

litik mülâhazalar la gönderi lmesi lüzumlu ise dahi teşriî ve icra organlar

dan buna karar verecek kuvvetin hangisi o lduğudur. Hükümet yabanc ı 

memleket lere savaşmak maksadiy le askerî birlikler göndermeye kendini 

yetkil i gördüğüne göre acaba hukuki mesnetleri nelerdir? 

Başbakan 6 Aral ık Çarşamba günkü beyanat ında Mecl is önünde ay

nen şunları söylemiştir. "Hükümet iniz Birleşmiş Milletler And laşmas ın ın 

42 nci maddes i hükümler ine dayanarak harekete geçmişt ir " Bunu bu

gün de tekrarlamıştır. 

Bu ifade, hükümet in zaıfını kabul ederek bir tabye değişt i rmek ihti

yac ında o lduğunun açık delilidir. Çünkü Yüksek Meclisi fevkalade top

lantıya davet teşebbüsünde bulunduktan bir gün sonra yani 2 Ağustos 

ta Başbakanl ığa davet o lundum. O zaman Hükümet 43 üncü maddeye 

dayanıyordu. Ve münakaşalar ımız bu madde ve Anayasa üzer inde cere

yan etti. Ş imdi ileri sürdüğü 42 nci madde dahi Hükümet in her hangi bir 

hukuki mesnede dayanmadan salâhiyetsiz karar aldığını göstermektedir . 

Çünkü bu maddede devletleri alâkadar eden bir husus yoktur . Sadece 

Güvenl ik Mecl isinin salâhiyetlerine taallûk eylemektedir . 

42 nci madde , 41 inci maddede sayılı ekonomik münasebet ler in , de

miryolu, deniz, hava posta telgraf, radyo ve diğer ulaşt ı rma vasıtalariy le 

icabında siyasi münasebet ler in kısmen veya tamamen kesi lmesi gibi ted

birlerin kâfi ge lmemesi halinde kara, hava veya deniz kuvvetleri vasıta-

siyle gerekli görülen her türlü teşebbüslerde bu lunmayan Güvenl ik Mec

lisinin salahiyetl i o lduğunu ifade eylemektedir. 
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Madden in ikinci fıkrası ise bu teşebbüslerin şümulünü göstermekte

dir. Bunlar da nümayişler, ab luka tedbirleri ve Bir leşmiş Milletler üyele

rinin -43 üncü madde gereğince verdikleri takdirde- hava, deniz veya ka

ra kuvvet ler i tarafından yapı lacak hareketlerdir. Eğer Bir leşmiş Milletler 

Teşki lât ının el inde kuvvetler bulunsaydı bu 42 nci madde gereğince Kon

sey bunlar ı kullanabilecekti . Değil, Türk Hükümet i , Güvenl ik Konseyi 

dahi bugün bu maddeden istifade edememişt ir ki, Genel Sekreter 43 ün

cü maddeye istinaden devletlere sadece tavsiyelerde bu lunmak zorunda 

kalmıştır . 42 nci madde başl ıbaşına üye devletlere hiçbir mükel le f iyet 

tahmil e tmemektedir . Bunu Sanfransisko Konferansında And laşma pro

jes ini hazır layan komisyon raportörü Paul Boncaur 'un Ulus'ta aç ık lanan 

raporundan da anlamaktayız. Orada devletlere 43 üncü maddedek i hü

kümler har ic inde herhangi bir mükellef iyet yüklenemeyeceğ i tasrih edil

miş bulunmaktad ı r . 

Hakikaten 42 nci madde mütecavize karşı savaş hareket ler inde bu lu-

nulabi leceğini , 43 üncü madde ise bu savaşa devletlerin "Mahsus anlaş

malarda tespit edilecek miktar ve mahiyette kuvvet ler le" kat ı lacaklarını 

göstermektedir . Bu iki madde birbirlerini ikmal eylemektedir ler . 

42 nci madde o lmazsa devletlerin vereceği kuvvet i k imin kul lanacağı 

belli o lmaz, 43 üncü maddesiz de Güvenlik Konseyi sadece asker kul lan

mak salâhiyeti a lmış olur, fakat asıl muhtaç o lduğu askerî kuvvet ten 

m a h r u m kalır. 

B inaenaleyh andlaşmanın devletlere mükellef iyet tahmil i maksad iy le 

vaz 'edi lmiş hükmü bütün iddialara rağmen yalnız 43 üncü maddedir . 

Fakat Vetolar yüzünden veya her hangi bir sebepten dolayı şarta mual 

lâk olan taahhüt, şart hükümler in in yerine get ir i lmemiş o lmas ından do

layı teessüs edememişt ir . Eğer orada bahsi geçen "Mahsus an laşmalar " 

yapı lmış , bunlar da her devletin, bir taarruz hal inde vereceği askerî kuv

vet in miktar ve mahiyeti tespit o lunmuş ve bu anlaşmalar her devlet in 

Anayasas ı gereğince tasdik ettiri lmiş olsaydı şüphesiz ki, her Hükümet , 

devlet inin tekabbül ettiği mükellef iyetleri re 'sen ifa edecek ve bu arada 

Türk Hükümet i de ayrıca Meclisin kararını a lmadan Kore'ye asker gön

derebi lecekti . Fakat bu yapı lmadığ ına göre, 26 Temmuz tarihinde gazete

lerle i lan edilen Hükümet kararı salâhiyetsizdir ve mutlak but lan ile bâ

tıldır. Peki, 43 üncü madde işlemediği, fakat buna rağmen dünya barışı 

bozu lup Güvenl ik Konseyi devletlere yardım tavsiyesinde veya onlardan 

böyle bir talepte bulunduğu takdirde Hükümet ne yapabi l irdi . Ret ceva

bı mı vermel iydi? Hayır. 
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43 üncü maddedek i anlaşmalar yapı lmış fakat henüz tasdik ed i lme
miş o lması hal inde ne yapmak lazımsa onu yapmal ı idi. Yani dünya dü
zeni hakikaten bozulmuş, Genel Sekreter de Cenubi Kore 'ye acele ve fiilî 
ya rd ım tavsiyesinde bulunmuştur . Türk Hükümet i de mese ley i tetkik 
eder. Türkiye 'n in emniyeti sağ lanmış ve milletin yüksek menfaat ler i yar
dımı gerekt irmiş ise, bir mecburiyet bu lunmamas ına rağmen, y ine aynı 
mevcut ta bir birliğin Kore'ye gönderi lmesini karar alt ına alır; ve Mecl is in 
tasdikına arzedeceği kaydi ihtirazisi ile hemen Genel Sekretere bildirir, 
yahut da evvelâ kararını Meclisin tasvibine arzeder, sonra cevabını verir
di. Yapı lacak iş bu idi. Nitekim Siyam, 4 bin subay göndereceğ in i hemen 
yazmış , fakat kararın hüküm ifade etmesi için Kiralın tasdikına ihtiyaç 
o lduğunu ilave eylemiştir. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri ) — Kaybedecek zaman var mıydı? 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Zaman kaybetmezdik. 

B A Ş K A N — Devam ediniz, dakikalarınız azalıyor. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Gensoruda dakika o lmaz zannede

r im, gensoru sahibiyim. 

Mecl is in içt ima hal inde olmayışı, salâhiyetin aşı lmasını meşru göste
remez. Mecl is 14 Temmuzda tatil kararını vermiştir. Trygve Lie 'nin teli bir 
gün sonra 15 Temmuzda gelmiştir. Karar 26 Temmuzda al ınmıştır . Hü
kümet in basiretl i hareket ederek Mecl isten tatil kararı vermemes in i iste
mes i icabederken bunu yapmamışt ır . Kaldı ki, bu müh im karar için Mec
lis bu arada içt imaa davet de edilebilirdi. Bütün ikazlara rağmen Hükü
met bundan kaç ınmakta inat eylemiştir. 

Başbakan, 26 Temmuz kararı al ındıktan sonra bir ecnebi gazetec iye 
verdiği beyanatta Türkiye 'nin taahhütler inden bahseylemişt ir . Dışişleri 
Bakanı da keza 26 tarihli kararı Trygve Lie'ye bi ldiren telgraf ında y ine 
Türk Devlet inin taahhüdünü yerine get irmekte o lduğu yol lu bir i fade 
kullanı lmıştır . Resmî makam işgal eden zevatın ortada bir taahhüt yok
ken kendi l ikler inden bir taahhüt çıkarıp devleti bunun la i lzam etmeler i
ni hatal ı ve hatta tehlikeli bir hareket addeder im. Bununla müstakbe l 
hükümet ler i de bağlamış oluyorlar ki buna asla haklar ı yoktur . Ha lbuki 
bizzat Güvenl ik Meclisi ve Teşkilâtın Genel Sekreteri Trygve Lie, dahi 
mevcut bir taahhütten bahseylememektedir ler . 

T. Lie Türk Hükümet ine gönderdiği 28 Haziran tarihli te lgraf ında 

(Soldan, okuduk, ezberledik sesleri). 

"Konsey Bir leşmiş Milletler Teşkilâtı âzası olan devlet lerin Kore C u m 

huriyet ine gereken yardımı sağlamalarını tavsiye eder" deni lmektedir . 
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Görüldüğü gibi bunda hem tavsiye tabiri vardır, hem de kuvvet ler in 

Bir leşmiş Milletler emrine veri lmesi değil, fakat her devlet in müstaki l ola

rak Kore harbine asker göndermeler i teklifi... Trygve Lie, Bir leşmiş Mil

letler çal ışmaları hakkında Asambleye verdiği beşinci raporun mukadde -

mes inde diyor ki: 

"Müşterek emniyet sisteminin esaslı unsurları henüz mevcut değildir. 

A t om bombas ı ve diğer tahrip vasıtaları da dahil o lduğu halde si lahların 

men' i , tahdidi, tanzimi veya kontrolü için bir plan yapı lamamışt ı r . Barışı 

tehdide, barışın ihlaline ve tecavüz fiillerine karşı Güvenl ik Mecl is inin 

alacağı karar lara ittibaen âza devletleri askeri kuvvetler göndermeye ic

bar ve andlaşmanın 43 üncü maddes ine istinat edecek olan (Andlaşma) 

henüz yapı lmamışt ır . 

Biraz aşağıda da Trygve Lie Kore meselesine temas ederek diyor ki : 

Güvenl ik Meclisi kararlarını icra için 43 üncü maddede bahsi geçen kuv

vet lere mal ik değildir. Bunun yerine Konsey "Bir leşmiş Milletler Teşki lâ

tı üyeler ine bu bölgede silahlı tecavüzü defetmek için zaruri her türlü 

yard ımı yapmalar ını tavsiye etmiştir." 

Bu satırları okuduğum bülten 15 Ağustos 1950 tar ihinde Bir leşmiş 

Milletler Teşkilâtı tarafından yayınlanmıştır . Mecl is Kütüphanes inde 

mevcuttur . 

Görülüyor ki, Birleşmiş Milletler teşkilâtı da biz im düşündüğümüz gi

bi or tada devletleri taahhüt alt ına sokan bir hüküm olmadığ ını kabul ey

lemektedir . Keza İngiltere Dışişleri Bakanı da bugün için devlet lerin Ko

re 'ye asker göndermeye mecbur olmadıklarını, bu münasebet l e sorulan 

bir suale cevap olarak İngiliz Par lamentosunda açıklamıştır. Zaten keyfi

yet böyle o lmasa idi bugün 53 devletin de fiilen asker göndermek sure

tiyle Kore 'ye yard ım etmeleri ve göndermeyen devletlerin An laşmaya ay

kırı hareket ettiklerinin ilanı icabederdi. Esasen biz im H ü k ü m e t de 

Lie 'nin 28 Haziran tarihli telgrafına verdiği cevapta, önce taahhüt o lma

dığını gösterir bir eda kullanmıştır. Dışişleri Bakanının 29 Haz iran tarih

li cevap telgrafında : Türkiye Cumhuriyet in in Bir leşmiş Milletler Kuru

lunda bir üye olmak sıfatiyle deruhde eylemiş bu lunduğu taahhütler i 

şart hükümler i dahil inde yer ine get irmeye amade o lduğunu" bi ldirmiş ve 

bu telgraf bu mâna ile 30 Haziran bir leşiminde Yüksek Mecl is in alkış ve 

tasvibine iktiran etmişti. Yoksa zaman zaman iddia edildiği gibi Mecl is , 

Hükümet in Kore'ye asker gönderme kararını bugüne kadar tasvip etmiş 

değildir. Bu hususu tarih muvacehes inde bel irtmeyi bir vazife addede

r im. 
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Maalese f Hükümet sonradan ne sebeple o lduğunu b i lmiyorum ifade
sini değişt irmiş ve doğrudan doğruya Türk Devlet inin bir t aahhüdünü 
yer ine get irmekte o lduğunu bildirmiştir. Dışişleri Bakanı 26 tarihli gaze
telerde yay ın lanan telgrafında ise "Birleşmiş Milletler Pakt ından doğan 
taahhüt ler ine ve Güvenl ik Konseyinin kararlarına uymayı vec ibe bi len 
Türkiye Cumhur iyet i Hükümet i , Kore hakkında yard ım talebini muta-
z a m m m 15 Temmuz 1950 tarihli telgrafınızı bu zihniyet içinde ve it ina ile 
tetkik etmişt ir" demek suretiyle diplomasi meslekinde adet o lmayan katî 
bir l isan kul lanmaktadır . 

Dışişleri Bakanı, demirperde dışında kalan 53 Devlet in de kendileri 

gibi düşündükler in i iddia etmektedir. Esefle arzeder im ki, hiç de vak ıa 

öyle değildir. Hakikatte 53 Devletten fiilen yardım eden devlet lerden, Tür

kiye hariç, diğer bütün devletler Kore hadiseleriyle az çok siyasî bak ım

dan alâkası olan Devletlerdir. Aynı zamanda bunlardan Amer ika , İngilte

re, Fransa ve Hol landa Atlantik Paktı ile birbirlerinin emniyet in i garant i 

e tmiş bulunmaktadır lar . 

Şunu kuvvetle iddia edebil irim ki, hakikaten insanî ve medeni bir 

maksat la dünya barışı için samimi olarak ve bugünkü şartlar a l t ında 

el indeki imkânın üstüne çıkarak Kore'ye asker göndermiş biricik Devlet 

Türkiye 'dir . 

A B D U L L A H GEDİKOĞLU (Ankara) — Doğru olarak söylediğiniz yegâ

ne söz budur . 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Hepsi doğrudur. 

B A Ş K A N — Kemal Bey, vaktiniz bitiyor devam edin! 

KEMAL T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Efendim, ben gensoru sahib iy im. 
İsterseniz bırakayım. Zorla konuşacak değil im. 

Tespit ett iğimize göre müşterek emniyeti samimî olarak arzu eden, 
yani Demirperde dış ında kalan 53 Devletten tahminen 40'ı, Dışişleri Ba
kanın ın iddia ettiği gibi değil, fakat aksine olarak and laşma hükümler i 
ne bağlayıcı , taahhüt ve mükellef iyet altına sokucu bir karakter görme
dikleri için fiilî bir yard ımda bulunmamışlardır . Bir leşmiş Milletler bülte
ninin 5 Ağustos 1950 tarih ve 4 sayılı nüshas ından hangi devlet lerin Gü
venl ik Konsey ine ne şekilde cevap verdiklerini öğrenmek mümkündür . 
Müsaadeniz le birkaçını okuyayım : 

Evvela dediler ki, fiilen asker gönderenlerden yalnız Kanada Anayasa

s ındaki hükme ist inaden Meclisten karar almıştır. Böyle bir şey yoktur 

arkadaşlar . Kanada 'nın Anayasas ında böyle bir h ü k ü m mevcut değildir. 

Yalnız gelenekler ine dayanarak Meclisten karar almıştır. 
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Asker î yard ım yapamıyacağın ı bildiren devletler şunlardır : Afganis

tan : 8 T emmuz tarihli telgrafında bir yard ımda bu lunamayacağ ı için 

özür di lemiştir. 

Suudi Arabistan : 3 Ağustosta kuvvetlerinin ancak iç emniyete yete

ceğini ileri sürerek Kore'ye kuvvet gönderemeyeceğ ini bi ldirmiştir . 

Arjantin, 14 Temmuz tarihli cevabında, müşterek komutanl ığ ın ken

di Hükümet iy le temasa geçmesini bekliyecektir diyor. 

Belç ika : 22 Temmuzda , Amer ika ile harb sahasındaki hava münaka

lesine yard ım etmeye hazırdır diyor. 

Bol ivya : 15 Temmuzda , Bir leşmiş Milletler emrine 30 subay verece

ğini bi ldirmiştir. 

Brezi lya 20 Temmuzda el indeki imkânlar ın müsaades i n ispet inde 

ya rd ıma haz ır ım diyor. 

Ko lombiya 27 Temmuzda diğer Amer ikan devletlerinin iştirak edece

ği nispette ve müşterek komutanl ığ ın tâyin edeceği ekonomik ve siyasi 

tedbirleri alacaktır. Ne gibi bir yard ımda bulunabi leceği hususunda müş 

terek komutanl ık la müzakereye hazırız cevabını veriyor. 

Dan imarka 15 Temmuzda askerî yard ımda bu lunamayacağ ın ı tıbbî 

ve sıhhi ekipler verebileceğini bildirmiştir. 

Ekvator; iktisadi yard ım ve eczayı tıbbiye verebi l ir im diyor. 

Yunan is tan 6 nakliye uçağı vereceğini bildirmiştir. 

Guatemala 18 Temmuz tarihli telgrafında Genel Sekreterl ik telgrafı

nın not edildiğini bildirmiştir. Yani not edilmiştir, sempati ler ini bi ldiriyor. 

Hindistan, 29 tarihli cevabında; askerî kuvvet gönderemeyeceğ in i bil

dirmiştir. 

İran; 24 Temmuz tarihli cevabında mevcut kuvvetleri mahdut o ldu

ğundan ancak iç ihtiyaçlarına kafi ge lmekte o lduğunu ileri sü rmüş ve 

her hangi bir yard ımda bulunamayacağ ın ı bi ldirmiştir. 

Irak; 30 Temmuz tarihli cevabında Hükümet , fiilî ya rd ımda buluna

mayacağ ından dolayı teessürlerini bildirir, diyor. 

İsrail; 3 Ağustos tarihli cevabında : Düşmanl ık münasebet ler in in ni

hayete ermesini temenni eylediğini bildirmiştir. 

Liberya; 17 Temmuz tarihli cevabında 10 bin dolar k ıymet inde ka

uçuk vereceğini bildirmiştir. 

(Bir ses) Moskova ne cevap vermiş? 
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K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Onu siz benden daha iyi bil irsiniz, 

çünkü ben im Moskova ile a lâkam ve temasım yoktur. Bunu, söy leyen za

tı gö remed im ona cevap olarak söylüyorum. 

Meksika; 29 Temmuz tarihli cevabında : Genel Sekreterl ikle t emasa 

geçmeye hazırız, diyor. 

Lübnan; 26 Temmuz tarihli cevabında 50 bin dolar ya rd ımda bulu

nacağını söylüyor. 

Norveç; 18 Temmuz tarihli cevabında : Fiilî ya rd ımda bu lunamayaca 

ğ ından nakl iye gemisi vermeye hazır o lduğunu bildiriyor. 

Nigaragua; 17 Temmuz tarihli cevabında : Yard ım imkânlar ın ı tetkik 

e tmekte o lduğunu söylüyor. 

Paraguay; imkân dahil inde yard ım etmeyi düşünüyorum, diyor. 

Peru; Şimali Kore ile iktisadi ve ulaşt ırma münasebet ler in i kesmeye 

hazır o lduğunu bildiriyor. 

İsveç; Kore 'de İsveçli ' lerden mürekkep bir sahra hastanesi açacağını 

söylüyor. 

Suriye; 3 Ağustosta : maddi yard ımda bulunamayacağ ı için mütees 

sir o lduğunu söylüyor. 

B A Ş K A N — 20 dakikanız bitmiştir, Kemal Bey... 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Müsaade buyurunuz , Mecl isten ka

rar a lmak suretiyle asıl iç durumumuza ve mevzuat ımıza taal lûk eden 

m ü h i m kısmın ifadesine müsaadeniz i rica eder im. 

B A Ş K A N — 20 dakika tamam olmuştur. 20 dakikadan sonra söz ver-

miyeceğ im. Hazırlayıp geri kalan kısmı verirsiniz zapta geçirirler. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Meclisten karar a lmanız ı r ica ediyo

rum. Şimdiye kadar yalnız Bir leşmiş Milletler And laşmas ı hükümler ine 

ait maruzat ımı bit irmiş o luyorum. Asıl müh im olan iç d u r u m u m u z ve 

mevzuat ımıza mütaal l ik kısımdır. Bi lmem Meclis gensoru sahibinin bu 

konuda konuşmamas ın ı tecviz eder mi? 

A B D U L L A H GEDİKOĞLU — Başkan usul hakk ında söz ist iyorum. 

B A Ş K A N — Efendim yazılı olarak okumakta devam ederseniz sözünü

zü keseceğ im. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Bu hususta hazır ladığ ım konuşma

yı t amamen arzetmek isterim. Ben okumadan da konuşurum; fakat bu 

kadar müh im bir mevzuda yazılı olarak hazır ladığım sözlerimi Mecl is hu

zurunda tarihe vermek ist iyorum. (Tarihten bahsediyor sesleri, gürültüler) 
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B A Ş K A N — Sözle istedikleri kadar konuşabil ir ler. Ancak yazı l ı beyan

larını okumaya devam edeceklerse 20 dakika sona ermiştir. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Yazılı müta lâamı okuyacağ ım. Ben 

okumadan da konuşmayı bil ir im. Fakat böyle müh im bir mevzuda Yük

sek Mecl isin huzuruna yazıl ı olarak çıkmayı ve deli l lerimi tar ihe yazıl ı 

olarak ve rmek isterim. Yoksa bu benim zâı f ımdan değildir. (Devam etsin, 

istediği kadar konuşsun sesleri) 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Devam edeceğim, Yüksek Mecl is in 

müsaades in i rica ederim. Bu hususta Meclisin kararını is t iyorum. 

B A Ş K A N — Yazılı mütalâasına devam etmek istiyor. Bu hususu. . . 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Manisa) — N i zamname sarihtir, reye 
koyamazs ın ız . 

B A Ş K A N — Evet reye koyamam. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Niçin konmasın , niçin o lmas ın? Re

ye konamaz olur mu? Meclis her zaman bu gibi hal lerde m ü s a m a h a gös

termiştir. Emsal vardır. 

B A Ş K A N — Anl ıyorum arkadaşlar; muhte rem heyetiniz bu hayati 
mevzuun bütün şümuliyle efkârı umumiye önünde konuşu lmas ına ay
dınlat ı lmasına taraftardır. Riyaset, hatibe diyor ki, yazıl ı mütalâanız ı bı
rakınız, zapta geçer, şifahi mütalâanız ı istediğiniz kadar hattâ icabeder-
se, heyeti muhtereme tahammül gösterdiği takdirde sabaha kadar söy
lersiniz... 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — Yazıl ı olarak okuduğumun içinde 
şifahi söz ler imde bulunuyor. Kitaptan vesikalar da okuyorum, not lar ıma 
bakmaya mecburum yoksa bu kadar misal veremezdim. (Soldan gürültüler, 
devam sesleri) 

B A Ş K A N — Notlarınıza bakabil irsiniz. Fakat okumaya devam ederse

niz n i zamnamey i tatbik ederim. (İdare et sesleri) 

İç tüzüğün 88 inci maddes in i okuyacağım. 

"Madde 88. — Kürsüden yazılı söylev okumak veya kâtibe okutmak 

olur. Fakat okutma süresi 20 dakikayı geçemez. " 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Devamla) — İdare ediyorum. Mamaf ih b iz im 

genso rumuzun mevzuunu teşkil eden konunun esası şu ve bu devlet in 

Kore 'ye asker göndermiş olması veya göndermemes i değil. Hükümet in 

kendi l iğ inden böyle bir karar alıp a lamayacağı hususundak i hukuki da

vadır. Mesele Hükümet in salâhiyetini aşıp aşmadığıdır . Salahiyet l i organ 

tespit edi ldikten sonra ortada bir taahhüt o lmasa dahi Güvenl ik Konse-
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y inin talebi tetkik edilerek Türkiye 'nin emniyeti sağ lanmış ve yüksek 

menfaatler i talebin kabulünü icap ettirmiş ise salahiyetl i uzvun mecbur 

o lmamas ına rağmen fiilî kuvvet gönderebi leceği kanaat indey im. 

B A Ş K A N — Şimdi Riyaset Tüzük hükmünü yüksek heyet inize arzet-

miş bulunuyor . Biraz evvel kendisine rica edilmişti. Şifahi konuşmas ına 

istediği kadar devam etsin. Fakat kendisi bir kanun hükmünü müda faa 

ederken ve mütalâasını da buna istinat ettirirken Tüzük h ü k m ü n e göre 

Riyaset Divanının bu hakkını tanımasını hatipten rica eder im. Yazı l ı ola

rak devam edemez. Yazılarını zabıt kâtiplerine verir. O kısmı zapta geçi

rirler. 

(Bundan sonraki kısım kürsüden okunmadan tutanağa geçir i lmişt ir ) . 

KEMAL T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Taahhüt ve mükel lef iyet bu lunmadı 

ğı halde her hangi bir talepte bulunmadığ ı takdirde, talep zaman ve şart

lara göre tetkik edilerek ancak memleket in yüksek menfaatler i gerektiği 

takdirde isaf, aksi halde reddolunur. Şüphesiz ki, 26 T emmuz kararı 

Mecl is in tasvibine arzolunsaydı, al ınmasını gerekt iren muc ip sebepler 

Mecl iste etraflıca konuşulduktan sonra Kamutay ekseriyet inin temayü

lüne göre halledilecek ve Hükümet ona göre hareket eyl iyecekti . 

Ben, tetkikatımı hakikaten yardımın lüzumlu o lduğu cihet ine sevke-

derek mevzuat ımızda Hükümete böyle bir karar a lmaya yetki veren her 

hangi bir hükmü aradım, fakat itiraf edeyim ki, bu lamad ım. Zaten Hü

kümet de bunu iddia edecek mevkide gözükmemekte ve dış siyasî icap

ların izahına çal ışmaktadır. 

Hukuk prensipleri şunu icabettirir ki, teşri organının salâhiyetleri ile 
icra uzvunun yetkileri konusu üzerinde bir ihtilâf çıkarsa; Hükümet in 
salâhiyetleri ancak kanunlarda sarahaten zikredi lmiş husus lara hasro-
lunur. Bunlar ın dışında kalan mühim işler Mecl is salâhiyetleri içinde ka
bul edilir. 

Anayasamız ın 47 nci maddesi aynen : "Bakanlar ın görev ve sorum

ları özel kanunla gösteril ir" demektedir. Maalesef bugüne kadar henüz 

böyle bir kanun tedvin olunmamışt ır . Bu münasebet le bahsi geçen ka

nunun bu toplantı yılı içinde çıkarı lması lüzumunu bel irtmeyi bir vazife 

bi l ir im. Bakanlıklar için bugüne kadar çıkarı lmış teşkilât ve vazifeler 

hakkındaki kanunlar ın hiç bir inde Hükümet in müştereken veya bir ba

kanl ığ ın münfer iden ecnebi memleket lerde harbetmek üzere, silahlı Türk 

birl iğini gönderebi leceğine dair bir hükme tesadüf e tmedim. Tekrar et

mek isterim ki, 15.XII.1945 tarih ve 4801 sayılı Kanunla iç mevzuat ımız 

a ras ına g i ren B i r l eşmiş Mi l let ler And l aşmas ın ın ne idd ia ed i ld iğ i g ib i 
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42 nci maddes i ve ne de diğer bir hükmü Hükümete böyle bir salâhiyet 

ve rmemekte veya ona bir mükellef iyet tahmil ey lememektedir . 

Mevzuat ımızda aksine olarak Hükümet i bu gibi hal lerde, Mecl isten 

karar a lmak zorunda bırakır şekilde mâna ve ruh taşıyan hükümler var

dır. Bunlardan bir kaçını zayıf ından kuvvetl isine g i tmek suretiyle zikret

mek isteriz : 

1211 sayılı Seferberlik Kanununun üçüncü maddes i muhasemat ın 

fiilen başladığı hallerde seferberliğe ait hükümlerden hangi ler inin uygu

lanacağının Bakanlar Kurulunca belirtilerek ilân ve B. M. Mecl is ine arz 

o lunacağını tasrih eylemiştir ki, Bakanlar Kurulu da Kore'ye gönder i len 

birlik mensuplar ı hakkında uygulanacak hükümler i 20.IX. 1950 tarihin

de karar alt ına almış ve ancak altı Aralık günü Mecl ise arzeylemişt ir . Ne

t iceye taallûk eden bir hususun Meclise arzını mecbur i kı lan bir Kanun 

vâzı ının, asıl kararın Meclise tasdik ett ir i lmemesini tecviz edileceği düşü

nülebil ir mi? 

1111 sayılı Askerl ik Kanunu birinci maddes inde "Türkiye Cumhur i 

yet i tebaası o lan her erkek işbu Kanun mucib ince askerl ik y apmaya 

mecburdur " der. 2771 sayılı Ordu Dahilî Hizmet Kanunu da bir inci mad 

des inde askerl iği "Türk vatanını , istiklâl ve Cumhur iyet i ko rumak için 

harb sanatını öğretmek ve yapmak mükellef iyetidir" diye tarif eder. 

Şu iki h ü k m e istinadendir ki, Hükümet Türk vatandaşını askerl iğe 
alır ve onu ancak kendi vatanını, istiklâlini ve Cumhuriyet in i ko rumak 
için kullanabil ir . Binaenaleyh dünya barışını iade etmek maksad iy le 
Türk asker inin savaşa sokulması ancak yeni bir kanun çıkar ı lmasiy le 
mümkündür . Görülüyor ki, Meclisin kararı dahi kâfi değildir. 

86 nci maddes inde sıkıyönet im ilan edi lmesi hal inde b u n u n derhal 

Mecl is in tasdikına sunulmasını ve Meclis toplanık değilse hemen toplan

tıya çağr ı lmasını mecburi kılan Anayasamız ın , harb etmek üzere ecnebi 

memleket lere asker gönderi lmesi kararını doğrudan doğruya Hükümete 

b ı rakmas ına imkân tasavvur olunabil ir mi? 

Nihayet Anayasamız ın 26 nci maddesine gel iyoruz. Burada harb ila

nı sarahaten Büyük Millet Meclisinin sahâhiyetleri aras ında sayılmıştır. 

Madde , Mecl isin salâhiyetlerini tahdit etmiş de değildir. H ü k ü m "gibi" ke

l imesiyle bitmektedir. Maddede ilan kel imesinin kul lanı lmasına sebep -

vukubu lan bir tecavüze karşı memleket in müdafaası hariç o lmak üzere-

Hükümete ilansız olarak her hangi bir harbe girmeyi b i lhassa tecavüz 

harbleri yapmay ı katiyetle menetmektir . 1907 tarihli ikinci Lahey Konfe

rans ında devletler, ilansız harb yapmayı kabul etmişlerdir. Bugün de 
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devletler hukukunda nazari olarak ilan e tmeden harbe g i rmek yasakt ır . 

Bu konferans kararlarına itt ibaen hemen bütün medeni ve hukuk i dev

letler Anayasa lar ına harbin ancak ilanla başl ıyacağına dair hükümle r 

korlar. Sırf bu sebeple, Hükümete ilansız harbe g irmeyi mene tmek ve bu

nu da ancak Meclisin kararına bağ lamak maksadiy le biz im anayasamız 

da da "Harb i lanı" tabiri kullanılmıştır. Binaenaleyh 26 ncı maddedek i 

h ü k ü m ister ilanlı, ister ilansız olsun harbe g ir i lmeden önce behemeha l 

Mecl is kararının al ınması gerektiği mânasını taşımaktadır . H ü k m ü n ru

hu bu manay ı taşımasaydı o zaman bu hükme lüzum yoktu. Çünkü Hü

kümet ler bu takdirde istedikleri zaman tecavüz harbi yapabil ir ler ve Mec

lise müracaat etmek arzu ettikleri için bunu ilan e tmeden her zaman ya

parlar. Harb ilanı demek muhasamata gir işi lmesine karar ve tabiatiyle 

bunun icaplarına izin vermek demektir . Bu kadar müh im bir yetk in in 

mil let in hakikî mümessi l ler ine ait o lması şüphe götürmez bir zarurett ir . 

Vak ıa harb ilanı harbin başlangıcını tayin için hukukan zaruridir. Fakat 

harbin mevcudiyet i i lana bağlı değildir. Nitekim Paris Hukuk Fakültes i 

Devlet ler Hukuku Profesörü Le Fur Precis de Droit international Publ ic 

adlı eserinin 549 uncu sayfasında harb ilanı zarureti ikinci Lahey Konfe

rans ından beri müspet devletler hukukunun bir kaidesini teşkil eder. 

Maalese f 1919'dan beri tekerrür eden birçok hâdiseler de harb i lan edil

meden baş lamış veya geç ilan edilmiştir" der. Biz buna İkinci C ihan Har

b inde ilan edi lmeden başlamış sayısız harblerin mevcut o lduğunu da ila

ve edebil ir. Refik İnce'nin Başkanl ığ ında yayınlanan Türk Hukuk Lügat i 

nin 117 nci sayfasında da "Devletler Hukukuna göre hiçbir harbe önce

den harb ilan edi lmeden başlanamaz. Fiiliyatta devletler bazan bu kaide

ye riayet e tmemektedir " deniyor. Bundan şu neticeler çıkar ki, Anayasa

lar zaruri olarak harbin ancak ilanla başl ıyacağını kabul ederler ve ilan 

yetkisi k ime veri lmişse ancak o -ilansız dahi olsa- harbe g i rme kararı ve

rebil ir. 

26 ncı madden in bu ruhu taşıdığına Başbakan Yardımcıs ın ın babas ı 

ve hocası rahmetl i Ahmet Ağaoğlu 'nu da işhat etmek isterim. Ağaoğ lu 

1926 yı l ında Ankara Hukuk Fakültesi tarafından bast ır ı lmış Hukuku 

Esasiye adlı notlarında (Harb ilanı sa lâhiyet in i incelerken "Maruz teca

vüz o lmadan dahi kuvvei icraiye harbi ika için bütün vesaite maliktir . Bi

naenaleyh kanunu esasi lerindeki bu maddenin -yani 26 ncı madden in-

fiilen tatbiki gayrikabildir. Bu hususta yegâne müessir o lan amil y ine ef

kârı umumiyen in hassasiyeti , mesul iyet telakkisi ve murakabe esasıdır" 

diyor ki, işte bizde de maalesef böyle bir emrivaki o lmuştur, ve muraka

be vazi fesinin bir neticesi olaraktır ki, Hükümete bu gensoru açılmıştır. 
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Hükümet ancak tecavüze maruz kalma hal inde derhal askerî harekâta 
başlar ve tabiatiyle sarahat bu lunmamas ına rağmen derhal Mecl ise mü
racaat eder. Anayasamız ın , harblere iştirak hususunda Hükümet i ser
best bıraktığı , ancak şekilden ibaret bulunan ilanı ise Mecl is in salâhiye
tine terkettiği hangi mantıkla izah olunabilir. Harb ilanı baş l ıbaş ına hiç
bir şey ifade etmez. Ona ehemmiyet veren neticelerdir. Tar ihte i lansız 
harbler o lduğu gibi i lana rağmen vukubulmamış harbler de vardır . İkin
ci C ihan Harbi sonlarında, sembol ik harbler i lan edildi. Fakat tek bir eri
miz in burnu kanamadı . Bugün Kore'de ilansız vuku bulan harbde şehit
ler vermektey iz . Bu mübarek vatan uğruna veya Türk Mil let inin verdiği 
söz için hiçbir vatandaş ö lmekten kaçmaz. Fakat hükümet Mecl is kararı 
veya bir kanun olmadıkça kendil iğ inden hiçbir vatandaşın hayatı üzer in
de tasarruf hakkına malik değildir. 

Hükümet in ecnebi memlekete savaş maksadiy le asker gönderemiye-

ceği hakkındaki son hukuki deli l im şudur; 

Anayasan ın 3 üncü maddes i "Egemenl ik kayıtsız şartsız mil let indir" 
4 üncü maddes i de : "Millet adına egemenl ik hakkını yalnız Büyük Mil
let Meclisi kullanır" der. Ecnebi memlekete harb etmek üzere askerî bir
likler göndermek hâkimiyet haklarına taallûk eden bir iştir; o halde bu
na karar vermek yetkisi yalnız Büyük Millet Mecl is ine aittir. Hüküme t 
ancak savaş dışı maksatlarla; mesela taç g iyme, düğün ve cenaze mera
s iminde bu lunma gibi dostane sebeplerle ecnebi memleket lere birlik gön
derebil ir. Esasen bizde Anayasanın 5 inci maddes ine göre; h em teşriî sa
lâhiyeti, h em de icra kuvveti B. M. M. de toplanır. Onun namına icra va
zifesini gören Hükümet ancak Mecliste çıkardığı kanun ve kararlar ı tat
bik edebil ir. Demokras i ile idare edilen memleket ler içinde Hüküme t e en 
az salâhiyet veren Devlet Türkiye'dir. 

Cumhur iye t in i lanından sonraki teşriî tarihimiz bu gibi hal lerde hat

ta mecbur olmadıkları zamanlarda dahi hükümet ler in Mecl ise geldikleri

ni göstermekteyiz . Misal olarak İtalya'ya karşı sanksiyonlar ın tatbiki ve 

A lmanya ve Japonya ile siyasî ve iktisadî münasebet ler in kesi lmesi ka

rarlarını z ikredebil ir im. 

Eski Cemiyet i Akvam Misakının 16 nci maddes i âza devlet lerden bi

r inin taahhüdat hilâfına muharebeye müracaat etmesi hal inde diğer dev

letlerin onunla malî ve ticari münasabet ler ini kesmeler ini amirdi . İtalya 

Habeş istan 'a tecavüz edince Cemiyet i Akvam Meclisi âza devlet lere mü

racaat etti. Ortada sarih bir taahhüt bu lunmas ına rağmen o zamanki 

H ü k ü m e t Mecl isten 2844 sayılı Kanunla salâhiyet a ld ıktan sonra 

15.XI. 1935 tarih ve 2/3503 sayılı Kararname ile İtalya'ya karşı sanksi-
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yonlar ı tatbik etti. Keza İkinci Cihan Harbi sonlar ında Cumhur iye t Hü

kümet i harb i lanından evvel A lmanya ve Japonya ile siyasi münasebet l e 

ri kesmek için Meclisten karar almıştır. Halbuki herkesin m a l u m u oldu

ğu üzere devletler arasında siyasi münasebet lere g ir işmek veya bunlar ı 

kesmek tamamen Hükümet yetkisine dahil olan bir keyfiyettir. Demek ki, 

emsal hükümet ler in, değil mecbur oldukları zaman, hatta mecbur o lma

dıkları hal larde dahi mühim kararlar alırken Mecl ise başvurduklar ı mer

kezindedir . Demokrat hükümet lere de bu yaraşır. Cumhur iye t devr inin 

d ip lomat ik muvaffakiyetlerinin sırrı hükümetler in Mecl ise danışmalar ın

da ve Mecl is her zaman Hükümete müzahir o lmasındadır . Devlet işleri 

mütehakk im ve emrivakiler yaratma zihniyet ve maceraperest bir ruhla 

yürütü lemez . Bu mübarek ülkenin bütünlüğünden ve bu aziz mil let in se

lamet inden mesul olan yegâne teşekkül T. B. M. M.'dir. Mecl is bu vazife 

ve salâhiyetini Hükümete devredemez. 

Muhte rem arkadaşlar; Hükümet mensuplar ı Türk Birl iğinin harb için 

değil barışı korumak için Kore 'ye gönderildiğini iddia ediyor. Bu kadar 

çürük bir mant ık la Meclisin önüne çıktıkları için c idden müteess i r im. 

Devlet ler hukukunda harb, devletlerin orduları aras ında en az bir tara

fın iradesiyle vuku bulan silahlı çarpışmadır, diye tarif edilir. 

Hükümet de, sebep ne olursa olsun, Türk Birliğini savaşacağını bi le

rek Kore 'ye göndermiştir . Vukubulan operasyon fiilen de hukukan da 

tam manasiy le bir harbdir. Hükümet kararının neticesi mevcut bir har

be iştiraki t a zammun etmektedir. Harbin mevcudiyet ini T. Lie de ilan et

miş ve Bir leşmiş Milletler ordular ından alınan esirlere harb esiri m u a m e 

lesi yapmadığ ından dolayı Şimali Kore'yi protesto etmiştir. 

Arkadaş lar Hükümet , mademki , hükümet in Anayasaya aykırı hare

ket ettiği iddia ediliyor, o halde neden Divanı Âl iye şevki teklif o lunmu

yor, diyor. Onun da cevabını vereyim : 

Biz im kanunlar ımızda Hükümet in mesuliyeti henüz tespit ed i lmemiş
tir. Fakat hukuku esasiye ve hukuku âmmede Hükümet için kabul edil
miş üç türlü mesuliyet vardır : Malî, cezaî, siyasî... 

Malî mesul iyet bir Bakanın veya Hükümet in aldığı bir sakat karar la 

Devlete zarar vermesi halinde mevzuu bahis olur ki, bu mese lede bunun 

yeri yoktur. 

Cezaî mesuliyet, Hükümet in kasten kanunlara aykırı hareket ettiği 

hal lere münhasırdır . Ben şahsan Hükümet in bir kastı o lduğuna kani de

ği l im. Aksi takdirde, sizi temin ederim ki, evvelâ kend im Hükümet i suç

la i tham eder ve Yüce Divana sevkını talep ederdim. Belki kararı al ırken 
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esaslı şekilde tetkik ett irmediği hukuk müşavir ler inden müta lâa a lmadı

ğı için Hükümet vazifesinde ihmal ve terahi göstermişt ir . Fakat, y ine ka

naat ime ist inaden söylüyorum ki, bunu hüsnüniyet le ve dünyada ilk 

müspe t cevabın Türkiye 'den veri lmiş olması gibi, belki biraz acele ve yer

siz, fakat her halde iyi maksat la yapmıştır . 

O halde bahis mevzuu olabilecek tek mesul iyet siyasidir ki, bunun 

icabı Hükümet in meclis önünde sorguya çekilmesi, hata iş lememişse 

haklı hareket inin teslim o lunması veya kusurlu ise düşürülmesid ir . Bu

nu da ancak kıymetli reyleriniz belirtecektir. 

Son olarak Başbakanın orada burada ve Diyarbakır 'a çağırdığı Mar

dinli demorat lar önünde ve nihayet geçenler de D. P. Grubunda hakk ım

da sarfettiği yakışıksız kel imelere cevap vermek mecbur iye t indey im. 

Bunlar ı burada söylemek istemezdim ama, Meclisteki mütecav izane ko

nuşmalar ı beni buna sevk eylemektedir. Evvela burada tekrarını doğru 

görmediğ im kelimeleri hakk ımda kul lanmış o lmasından dolayı teessüfle

rimi bi ldirir im. Saniyen geçen gün Grupta kul landığını gazete lerden öğ

rendiğ im "sözde b i t a ra f kel imesinin de yer inde kul lanı lmamış o lduğunu 

arzeder im. Ben sözde değil, hakiki bitaraf, hakikaten müstaki l ve tam de

mokrat bir millet vekil iyim. Ortada bir sahtelik, sözdelik vasf ına lâyık bir 

şey varsa o da Adnan Menderes ' in demokratl ığıdır. Bunu efkârı â m m e 

çok iyi takdir eder. Demokras i prensiplerine aykırı hareket eden bizzat, 

kendisidir . Hatta gensoruya mevzu olan kararın alınış şekli ve bütün ha

reketleri ve sözleri bunu göstermektedir . Adnan Menderes Demokra t Par

tinin ant i -demokrat Başbakanıdır . Hükümet mensuplar ın ı sıkıştıkları ve 

müda faadan aciz kaldıkları her hâdisede muhalefet i demirperde arkasın

dakiler gibi konuşur diye tavsif ve itham etmelerini ahlâk kaideler ine uy

gun ve devlet adamlığı vasfı ile kabili telif görmemektey im. İktidarın vak

tiyle kendis ine haksız olarak reva görülen bu gibi i ft iralardan bundan 

böyle o lsun sakınmasını temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlar ım, bu maruzat ımla Hükümet in kanunlara ay

kırı hareket etmiş o lduğunu hukukî delilleriyle isbat etmiş o lduğumu za-

ney lemektey im. Bundan sonraki karar sizindir. Ben vazi femi yapt ım. Si

zin de particil ik gayretine kapı lmadan, vazifenizi yapmanız ı ist iyorum. 

Dâva hâkimiyet meselesine taallûk eden bir meselenin hallidir. Hiç ol

mazsa ist ikbalde bu gibi emrivakilerin önlenmesi lâzımdır. Bu memleke 

tin mukadderat ı on yedi kişinin eline bırakıl ırsa keyfi kararlar la felâket

lere sürüklenmemiz da ima mümkündür . Fakat Türkiye B. M. Mecl is in

den hiçbir zaman memleket menfaatlerine aykırı kararlar ç ıkamaz. 
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Demokra t Parti Milletvekilleri arkadaşlar ım; Hükümet sizlerin, yani 

kendi Mecl is Grubunun dahi fikrini sormaya lüzum görmeden kararı al

mıştır. Şunu söyl iyeyim ki, milletin bütün ümidi bu Mecl istedir. Omuz 

lar ımıza aldığımız vazifeleri milletin ümit ettiği şekilde yapmazsak tarih 

bizi lanetle yâdedecektir . Eminim ki, hepimiz millî vatanî hislerle meşbu 

ve vazi fe aşkiyle mahmulüz . Murakabe vazifemizi o şekilde yapmal ıy ı z ki, 

mil let ümitsizl iğe düşmesin. Hükümet in bu milletin ümitlerini k ı rmas ına 

müsaade etmiyel im. 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) — Usul hakkında söz ist iyorum. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ben de söz ist iyorum. 

B A Ş K A N — Şimdi Faik Ahmed Barutçu söz istedi. Bölükbaşı müsa

ade buyurun. 

Halk Partisi Grubu namına mı söz ist iyorsunuz? Eğer öyle ise buyu

runuz. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) — Grup namına söz ist iyorum. 

Fakat Bölükbaşı istiyorsa... 

B A Ş K A N — Bölükbaşı 'ya takrir sahibi olarak söz veri lecektir. Tekrar 

söz vereceğ im. Fakat şimdi söz hakkı sizin Grubunuzundur . 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) — Usul hakkında söz ist iyorum. 

B A Ş K A N — Buyurun. 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) — Usul hakkında bir noktayı arzedeceğ im. 

İçtüzük hükümler ine ait bir az evvel Başkanl ığ ın okuduğu madde ha
kikaten yerindedir. Doğrudur, ve tatbiki de gelenekler imize uygundur . 
Yalnız bundan evvel bi lhassa Hükümet programının tenkidi münasebe 
tiyle y ine yüksek heyetiniz birkaç defa burada bu şekilde yazıl ı beyanla
rın 20 dakikayı geçmesine de müsaade ve müsamaha etmiştir. Bu ba
k ımdan eğer yüksek heyetiniz tasvip ederse Gensorunun mevzuunun da 
ehemmiyet in i gözönünde tutarak bu arkadaşımıza da bu müddet in dı
ş ında söz veril irse bu şekilde tesis edilmiş olan ge lenekler imize uygun 
hareket edi lmiş olacağı kanaat ındayım. 

B A Ş K A N — Şimdi iki takrir var. 

Okunsun . 

M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) — Müsaade buyurun ben de usul 

hakk ında söz ist iyorum. 

B A Ş K A N — Buyurun. 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Devamla) — Arkadaşlar , bundan evvel 
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Halk Partisi bir gensoru verdiği zaman, Meclisiniz, "Bu devlet bir hukuk 

Devleti bu Mecl is bir hukuk Meclisidir, b inaenaleyh Tüzük sarahat ine 

karşı hareket edemez" diye karar verdi. 

Ş imdi bir Meclis, sarih ve yazıl ı metinlere karşı bir gün bu şeki lde bir 

gün başka şekilde hareket ederse, kendi temayül ler ine göre hareket edi

yor demektir . Biz Kemal Türkoğlu 'nun konuşmas ından, deliller ileri sür

mes inden ihtiraz eden insanlar değiliz. Ondan daha kuvvetl i leri bu Mec

liste mevcuttur . İstedikleri kadar konuşmuşlardır . Ancak herkesin hak

kı ke lâmına ve hukukuna hürmet edilmiştir, ancak dün, biz, hukuk dev

letiyiz diye ve en küçük "souplesse" göstermeksiz in kanun ve nizamlar ı 

muhafaza etmek kararında bulunan bir Meclis, iç tüzüğün bu sarahat i 

hilâfına harekette bulunursa tearuza düşer. Makamı Riyaset İçtüzük hü

kümler in i tatbik etmekle mükelleftir. Bu mesele lerde her hangi bir hissi

yat karşıs ında, işin Meclisin reyine arzedi lmesinde sayın Başkandan me

tanet göstermesini ve reye koymasını rica ediyorum. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Riyaset Divanı vazifesini yapmışt ır . 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Tüzük böyle emrediyor. 

B A Ş K A N — Bir hakikati zapta geçsin ve umumi efkâra karşı açıklan

sın diye arzetmeye mecburum. 

N i zamnamenin 85 inci maddes i : "Görüşülen meseleler için yana, ve

ya karşı yahut üzerine, nöbetleşe söz söyleni lmek kararlaşır ." diyor. Baş

kanlık, söz alanların adlarını sırasiyle Kamutaya sundu. Komisyon veya 

bir parti grubu adına söz istenilirse o komisyon veya gruplar ın başkan 

veya sözcüleri sıraya bağlı değildir. Şimdi Osman Bölükbaşı arkadaş ımız 

gensoru sahibi olarak N izamnamenin sarih hükmüne uygun bir şeki lde 

söz hakkını kullandı. Tabiî Osman Bölükbaşı 'nın Millet Part is inin bir 

mensubu o lduğunu heyeti umumiyeniz bi lmektedir . Fakat Osman Bö

lükbaşı 'nın bu metnini okuduğum maddeye göre, sıraya tâbi o lmaksız ın 

söz alabi lmesi hakkı ancak bir grubun mümessi l i o lmasına bağl ıdır. (O da 
"Bölükbaşı" sesleri) (Gülüşmeler). Şimdi müsaade buyurun kendisi yalnız 

baş ına Millet Partisi olarak aramızda bulunmaktadır . Onun grubu var 

mıdır yok mudur? Bunu elbette sizler takdir buyurursunuz. 

Ş imdi Cumhur iyet Halk Partisi adına söz istiyen Grup Başkanveki l le -

r inden Faik Ahmed Barutçu arkadaşımız söz haklarını kendi ler ine verdi

ler. (Sağdan söz sırasını sesleri) Evet söz sırasını kendiler ine terkettikleri 

için ş imdi Bölükbaşı konuşacaklardır . Buyurun! 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar, mademki , 

Sayın Başkanımız böyle bir tavzihte bu lunmak lüzumunu hissetmişler-
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dir, kendi ler inin Başkan bulunduğu bir Mecliste Millet Partisinin bir m ü 
messi l i , bir sözcüsü olarak Hükümet programını tenkid ett im. O z aman 
benden evvel söz almış birçok arkadaşlar olduğu halde, Halk Part is inden 
evvel söz bana verilmiştir. Binaenaleyh vaktiyle yapmış oldukları hareke
ti tashih e tmeye kalkışıyorlarsa bunu da tashih etmeleri lâzımdır. Bir. 

İkincisi; ben Millet Partisinin fikirlerini temsil eden adamım. Grup de
y ince bunun beş kişi veya daha fazla kişi anlaşılır diye bir h ü k ü m mev
cut değildir. Binaenaleyh bu şekildeki... (Esasa girin sesleri, soldan) A m a 
Başkanınız ın sözünü kuzu gibi dinl iyorsunuz. (Gürültüler, kuzu gibi diye
mezsin, esas hakkında konuş sesleri) Benim mukabi l cevabımı da böyle kar
şı l ıyorsunuz ve esasa diyorsunuz. (Kuzu gibi diyemezsin, sözünü geri al ses
leri, soldan) 

B A Ş K A N — Devam ediniz. 

A B D U L L A H GEDİKOĞLU (Ankara) — Kuzu ne demek? 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Benim hürriyet imi ne Abdul lah Ge-

dikoğlu ne de bu Reis tahdit edemez, kanunlar tahdit edebil ir. 

(Soldan, kuzu gibi diyemezsin, sesleri) 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kuzu gibi d inl iyorsunuz, ben va
kıayı söy lüyorum. (Soldan, kuzu sensin sesleri) Sizler kuzu gibi d inl iyorsu
nuz o part inin mensubu olarak. (Soldan, seni de dinliyoruz sesleri) A m a din
lemiyorsunuz, duymuyorsunuz söylenen sözleri. Ben hakikat i söylediği
me kani im siz ne hüküm verirseniz veriniz. (Soldan, sözlerini geri alsın, kim
se kuzu değildir, sesleri) Sükûnet le dinlediğinizi söy lemek ist iyorum kuzu 
gibi demekle . İsterseniz kurt olunuz. Ben hakikati söylediğ ime kani im. 

BİR MİLLETVEKİLİ — Biz zamanında kurt, zaman ında kuzu o lması 
nı biliriz. (Sözünüzü geri alın sesleri, gürültüler) 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsaade buyurun, kuzu demek, 
kurdun aksi demek değildir. Reisinizin sözünü sükûnet le d inl iyorsunuz, 
fakat ben im sözümü dinlemiyorsunuz. (Ha böyle söyle, buna âmenna sesle
ri) (Gürültüler) 

Müsaade buyurun Beyler, sükûnetle dinl iyorsunuz, kuzu gibi dinli

yorsunuz . (Kuzu diyemezsiniz sesleri gürültüler) Demir perde ile beni muka

yese eden adamın sözü size niçin dokunmuyor . (Gürültüler) Haysiyet yal

nız sizde değil, hepimizde var... 

A B D Ü R R A H M A N BOYACIGİLLER (Zonguldak) — Nezaketen a d a m 
denmez. . . (Gürültüler) (Yalan söylüyorsun sesleri) Siz ya lan söy lüyorsunuz, 
bizi komünist ler le mukayese edene ben adam derim. Beni burada konuş
turmak istemiyorsunuz. (Şiddetli gürültüler...) 
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M Ü K E R R E M SAROL (İstanbul ) — Yalan, ya lan söy lüyorsun. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Senin ne o lduğunu â lem bilir. Mü-
kerrem Bey. 

B A Ş K A N — Rica ederim... (Gürültüler) Müsaade buyurun. 

M Ü K E R R E M SAROL (İstanbul) — Seviyesiz bir konuşma. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ah sende seviye olsa idi söylesen 
keski... 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun. Eğer gürültü devam ederse b irkaç ri
cadan sonra Meclisi kapamaya mecbur olacağım. Müsaade buyurun de
v a m etsin. (Soldan gürültüler) 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muhterem efendiler, biraz evvel 
burada yapt ığ ımız konuşmada Hükümete sarih bir sual sorduk. Fakat 
Başbakan sual imize cevap vermedi ler. Kore'ye asker gönderme kararı alı
nırken biz im emniyet imiz temin edi lmeden alınmıştır dedik. Bir leşmiş 
Milletler Anayasas ına iltihak etmekle Bir leşmiş Milletler Teşki lât ından el
bette birtakım faydalar umduk, onu herkes biliyor. Fakat Bir leşmiş Mil
letler Anayasas ı , iltihak ettikleri halde bunun yan ında emniyet tedbirleri 
d ü ş ü n m ü ş ve bunu elde etmiş milletler de vardır. 

Hükümet bu kararı al ırken bunun için ne düşünmüş diye bir sual 
so rmuştum, buna cevap vermedi ler. (Soldan, verdiler sesleri, iyi dinlememiş
sin sesleri) 

Vermedi ler . Yalnız Bir leşmiş Milletler andlaşmasına i lt ihak e tmek bir 
mil letin emniyet ini temin etmiş olsaydı Kore'de bugün bu d u r u m a düşül-
mezdi . (Soldan, bu durum dediğin nedir sesleri, gürültüler) Müsaade buyurun 
da dinleyiniz. 

Arkadaşlar , Kore'deki hâdiseleri tahrik eden kuvvet nedir? Bunu he
piniz takdir edersiniz. Bir Amer ika kuvvet göndermişt ir? O n u n dış ında 
gönder i len kuvvetlerin mecmuu on dört bin kişiden ibarettir. Dünya sul
hu ve güvenl iğ i bu 14 000 kişi ile milletlerin korunamayacağ ı bir haki
kattir. B inaenaleyh kuvvet imizin kâfi ge lmediğ inden bahsedip durmakta
dır. Demek ki hakikaten dünya güvenliğini Bir leşmiş Milletler And laşma-
sı fiilen teminat altına almak imkânına bugün sahip değildir. (Affedersin 
sesleri nereden çıkardın sesleri) Dinlerseniz sabırla, anlarsınız. (Devam devam 
sesleri) 

Bu mevzudak i endişelerimiz belki vehleten yersiz görülebil ir. Biz bu 

mevzudak i endişemizi Başbakanın beyanat ına intikal ettireceğiz. 

Arkadaşlar ; Başbakan Adnan Menderes 7 Ağustos 1950 tar ihinde Za
fer Gazetes inde intişar eden bir beyanatta bu lunmuştur . 
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Aynen okuyorum o beyanattan bir kısmını. 

Kendis ine sorulan suallerin ikincisine, Atlantik Pakt ına a l ınmamız 

hususunda vaktiyle yapı lmış olan müracaat lar ın net ice lenmemiş o lması

nı nasıl müta lâa edersiniz. 

Adnan Menderes şu cevabı veriyor, cevap : 

— Şayet böyle bir müracaat yap ı lmamış olsaydı, vaziyet ş imdiki ka

dar ciddî olmazdı. 

Demek ki, vaktiyle Halk Partisinin bu mevzuda ist imzaç yolu ile yap 

mış o lduğu bir müracaat ın müspet bir netice ve rmemiş o lması bu gün

kü Başbakanın görüşüne göre vaziyeti ciddileştirmiştir. B inaena leyh 

Türkiye 26 Temmuz tarihinde bu kararı veren Türkiye 'nin Başbakan ı 7 

Ağustos tarihinde müracaat ımızda müspet bir netice elde ed i lmemes in in 

vaziyet i ciddileştirdiğini söylemektedir. Madem ki ortada bir ciddi vaz iyet 

vardır, o halde bu ciddi vaziyetlerin icabettirdiği emniyet tedbirleri, han

gi teminat alınmıştır diye sormak bir milletvekil inin hakkı değil midir? 

Bu sözleri söyleyen Başbakan, Türkiye'nin Atlantik Misakına a l ınma

sını da temenni ediyor. Zafer Gazetesine dikkat edil irse; At lant ik Pakt ına 

iştirak için müracaat ediliyor, 3 Ağustos ; 26 T e m m u z d a karar veren bir 

Hükümet 3 Ağustos belki de daha evvel bu yolda bir teşebbüse geçmek 

lü zumunu hissediyor. Demek ki Kore'ye asker gönderme kararını verir

ken mücerre t Bir leşmiş Milletler idealine bağlı ka lmak gibi bir saikle ha

reket ediyor ve aynı zamanda milleti için de bir takım siyasî menfaat ler 

düşünüyor , (Soldan tabii sesleri). (Gürültüler). 

Müsaade buyurun. 

Arkadaşlar ; müracaatta bu lunmak birşey değildir. Bunu net ice len

d i rmek asıl ehemmiyet l i olan cihettir. Halk Partisinin vakt iy le net ice ala

madığ ı bu müracaat ı yapmış olmasının vaziyeti ciddileştirdiğini ifade 

eden bir Başbakan açıktan açığa bir müracaat ın menfi bir cevapla karşı

laşması hal inde vaziyetin ne kadar ciddileşeceğini derpiş ederek ona gö

re Kore 'ye birlik göndermeden evvel alâkadarlarla görüşmek mecbur iye 

t inde idi. Yalnız Kore'de Cenubî Kore Devleti mi komünis t t ecavüzüne 

mâruz bulunuyor? Bugün dünya sulhunu hangi kuvvet in tehdit ettiğini 

herkes bil iyor. Dünya bu tehlikeye mâruzdur. Musluk açı lmış, oda su ile 

do lmuş el imizde bir sünger kurutmaya çalışıyoruz. Niçin m e m b a a karşı 

bir tedbir düşünülmüyor? Gayet tabiî tehlikeye yalnız Kore mâruz değil

dir, Türkiye de maruzdur. Kars'tan Trakya'ya kadar bütün Türk iye de ay

nı tehl ikeye mâruzdur. Biz bu kuvveti gönderirken herhangi bir tecavü

ze mâruz kaldığımız takdirde karşımızda bulunanlardan nasıl bir yard ım 
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göreceğimiz i elbette düşünmek mecburiyet inde idik. Nitekim hükümet in 

yapmış o lduğu şu teşebbüs böyle bir düşünce ile hareket ett iğinin bir de

lilidir. Ama , Hükümet müspet bir netice hâsıl edeceğine kani o lmadan 

açıktan açığa bir müracaatta bulunulup da reddedi lmek gibi bir vaziyet

le karş ı laş ı lmaktan uzak kalmal ı idi, böyle icabederdi . İşte asıl b iz im te

barüz ett irmek istidiğimiz nokta budur. Emniyet imiz in temin edi lmeyi

ş inden bahsetmeniz in sebep ve hikmeti budur. (Buğday mı gönderelim ses

leri) Mil letvekil lerine sual tevcih edilmediğini, n i zamname hâkimiyet inden 

biraz evvel bu kürsüden bahsedi ldiğ ine göre, arkadaşlar ın hat ır lamalar ı 

lâzımdır. (Devam sesleri) Hayır, cevap vermek mecburiyet in in o lmadığ ın

dan bahsed iyorum. 

15 T e m m u z tarihinde bir telgraf geliyor. Bunun bir de geçmiş i vardır, 

bu telgraf da Haziranın 30 unda Mecliste okunmuştur . 26 T e m m u z tari

hine kadar biz im Hükümet bekliyor. Acaba bu 11 günlük müdde t zarfın

da ne gibi şeyleri emniyet imiz bakımından teemmül etmişt ir?. Bunu öğ

renmek ist iyorum. 

BİR SES — Gensoru mevzuunda bulunduğu için. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ayni mevzu ile alâkalıdır. Sizde de 

d in l ememek hastalığı var beyler... Halk Partisi zamanında yapı lan bir ta

lep reddedi ldiği için ş imdi vaziyetin ciddileştiğini söylüyor Adnan Mende

res. Nasıl açık bir talebe gitmiştir, hangi teminatı alarak bu talebe g i tmiş

tir, gitmiştir de netice mi almıştır? Hayır arkadaşlar. Halk Part is inin ta

lebi reddedi ldiği için hem mütecaviz in cesareti artmış hem de Devlet in 

haysiyet ine zarar gelmiş o lduğu kanaat indeyim (Soldan, "asla, halt etmişsin, 
sözünü geri al" sesleri) Ben bu kanaatteyim. 

BİR MİLLETVEKİL İ — Sözünü geri al... 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sen geri a lmazsan ben hiç a lmam. 

Ben mil lete hitap ediyorum, kanaat imi söy lüyorum, iştirak e tmeyen var

sa gel ip burada söylesin. 

K E M A L Ö Z Ç O B A N (Afyon Karahisar) — Kanaat ini söy lemek başka, 

tecavüz e tmek başka. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Tecavüz etmedim, bundan bu ne

tice çıkmıştır dedim. 

Eğer biz Atlantik Pakt ına al ınmış olsaydık, değil beş bin, on bin, 50 

bin kişi göndermeye taraftar olurduk. (Soldan, allah allah sesleri) Müsaade

nizle, müsaadeniz le . . 

M U R A T ALİ ÜLGEN (Konya) — Anlaşı ldı mesele. . . 
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O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Paşa hazret ler inin sözlerini anla

mad ım, birşey söylediler işitilmedi... 

ALİ F U A D C E B E S O Y (Eskişehir) — Atlantik'e girilse de 50 bini gön-

dermiye l im, bize kalsın dedim... 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kore'ye asker gönderen mil letlerin 

kimler o lduğuna dikkat edel im, bir çoğu Atlantik Paktı ile teminat alt ına 

a l ınmış devletlerdir. Onun dışında kahraman yok... Türkiye 'n in emniye 

ti temin edi lmedikçe asker gönderi lmesine prensip olarak taraftar deği

l im arkadaşlar. . . (Bravo sesleri, "işte mesele anlaşıldı, demek bu imiş" sesleri) 
("Baklayı ağzından çıkardı" sesleri) Gayet tabiî dil imizin alt ında bak la sakla

mak için gelmedik, kanaatimiz ne ise onu söyleyeceğiz. 

N E C D E T Y ILMAZ (Bursa) — Siz mi bu kanaattesiniz?. Partin mi bu 

kanaatte , bunu izah edin... 

B A Ş K A N — Arkadaşlar hatip konuşurken bu şekilde devam edersek 

maksat tamamiyle anlaşı lmaz. (Tahrik ediyor sesleri) Konuşsun dinl iyen ar

kadaşlar kendi kanaatlerine uymadığı takdirde elbet cevaplamasını bilir

ler... Müsaade buyurun devam etsin... 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Başbakanın burada okuduğu bir 

telgraftan da bahsedeceğim, ben daha evvelki konuşmamda bir tavsiye

den bahsetmişt im. Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri çektiği telgraf bir 

tavsiyede bulunmaktadır . (Soldan, "tavsiye değil" sesleri) Sabrediniz; Sayın 

Başbakanın şimdi bizzat ( lâtakrebüssalâte) vaziyet ine düştüğünü göre

cektir. Başbakan bir telgraf okudu, fakat ikinci telgraftan bahsetmedi . 

Ş imdi ikinci telgrafı da ben okuyayım. 

"Açık tel, Dışişleri Bakanlığı - Ankara Güvenlik Konseyinin 474 üncü 

toplant ıs ında ittihaz ettiği kararı bi ldirmekle şeref duyar ım. Emniye t 

Konseyi Şimalî Kore kuvvetlerinin Cenubî Kore Cumhur iye t ine silahlı ta

arruzlar ının sulhe karşı bir tecavüz teşkil ettiğine ve muhasamat ın der

hal durdurulmas ına karar verdikten, silahlı kuvvetlerini 38 inci arz da

iresinin şimaline çeki lmesi Şimal Kore makamlar ından istendikten Bir

leşmiş Milletler Kore Komisyonunun raporundan ve Şimal Korel i ler in 

muhasamata nihayet vermedikleri ve kuvvetlerini 38 inci arz dairesinin 

ş imal ine çeki lmedikleri anlaşıldıktan ve sulh ve emniyet in tesisi z ımnın

da gereken yardımın ve icabeden yardımlarını ta lebeden Kore Cumhur i 

yet inin talebini nazara al ındıktan sonra silahlı tecavüzün püskür tü lme

si ve bu bölgede devletlerarası sulh ve emniyet i tekrar tesis e tmek için 

Bir leşmiş Milletler teşkilâtına âza olan devletlerin Kore Cumhur iye t ine 

gereken yard ımı sağlamalarını tavsiye eder." (Gürültüler) 
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Müsaade buyurun, silahlı kuvvetler göndermek gibi bir mecbur iyet 

olsaydı elbette bu tavsiye sözü ile iktifa etmezler, " taahhütler iniz i yer ine 

getir iniz" derlerdi. 

Biz Hükümete dedik ki, 42 nci madde hiçbir devlete silahlı kuvvet ler 

göndermek gibi herhangi bir vecibe yüklememektedir . Sadece Güvenl ik 

Konseyinin gayriaskerî tedbirlerle sulhun tesis edi lmesine imkân o lmadı

ğına kanaat getirdikten sonra vereceği bir karar o lduğunu söyledik, kul

lanı lacak kuvvet in membaın ın bu madde olmadığını söyledim. Bunun 43 

üncü madde o lduğunu, 43 üncü madde dış ında silahlı kuvvet ler istemek 

hakkına sahip olmadığını, 44 üncü ve 106 ncı madde ile izah ettik, onla

rın i fadelerine istinat ettik. Hükümet bunların hiçbirine cevap ve rmemiş 

tir. 

M Ü K E R R E M SAROL (İstanbul) — Hepsini cevaplandırdı . 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kehanette bulunmayınız . Ben an

laşı lacak şeyleri anlarım. Binaenaleyh Hükümet ten bu so rduğumuz sa

rih sual lere cevap vermesini istiyoruz. Bu kürsüden her hakikat ortaya 

konacak, mesuliyetler tebarüz ettiri lecekse Hükümet cevap ve rmeden 

kaç ınamaz ve mukabi l cevaplarımızı da Hükümet d in lemeden Yüksek 

Heyetiniz içt inap edemez arkadaşlar. (Soldan gürültüler. ) 

Arkadaşlar , görüyorum ki, târizkâr sözler söyleniyor. Bunu söyl iyen-
lere şunu söyliyeceğiz. En az kendileri kadar vatanperver im, ver i lmiş bir 
kararın tazyiki alt ında da konuşmuyorum. (Soldan gürültüler. ) 

B A Ş K A N — Söz Hükümet namına Dışişleri Bakanı Profesör Fuad 
Köprülü 'nündür . 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — (Soldan, alkışlar) . 

Muhterem arkadaş langörüyorsunuz ki bu sual ve tenkit y ağmuru de-
miyey im, dolusu altında şaş ı rmamak o ldukça müşkül . 

Takrir sahibi olan iki arkadaş arka arkaya en şiddetli hücumlarda 

bulundular . İlk arkadaş, mütemadiyen tarih muvacehes inde konuştu

ğundan bahsett i ve bu suretle kendisinin tarihe mal o lmuş bir şahsiyet 

o lduğunu da söyledi. Böyle bir şahsiyete cevap verebi lmekle baht iyar ola

cağ ım. 

KEMAL T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Hâdise tarihidir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Herkes kendi zan-

nınca tarihî şahsiyet olabilir. (Gülüşmeler). Bu, anlayış ve telâkkiye bağl ı 

bir meseledir . Yalnız arkadaşımız, dikkat ettiniz, burada uzun bir şeyler 

yazmış , okudu; noktai nazarlarını, fikirlerini anlattı . Bunlar ın bir k ısmı-
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nı benden evvel Başbakan cevaplandırmışt ı . Arkadaş ımız evve lden hazır -

lamayıp da burada söylenen mütalâalar üzerine söz söylemiş olsa idi, ha

zırladığı şeyin cevapları veri lmiş olanlarını çizer, iş daha kolay o lurdu. 

Bu, bir nevi hâsılı tahsil oldu. Ne tarafta muhalif, ne tarafta muvaf ık ol

duğu anlaşı lamadı . (Gülüşmeler). 

42 nci maddeden uzun uzun bahsetti , bundan sonra tekrar takrire 

imza koymuş olan ikinci arkadaş da aşağı yukarı 42 nci madde hakkın

da aynı şeyleri tekrarladı. Halbuki her iki arkadaş da evvelden hazır la

y ıp , yaz ıp veya kafalarına yerleştirdikleri bu hazır cevapları burada Baş

bakan ın beyanat ını dinledikten sonra vermeye kalksalardı bunlar ı tekrar 

e tmeye hiç lüzum kalmıyacaktı . 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — O sizin kehanetiniz. . . 

D IŞ İŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Onun nasıl o ldu

ğu, paktı okuyanlar için malûm. Kendi de aynı şeyi söyledi. Başbakan da 

aynı şeyi söyledi. Paktın 7 nci bö lümünün 39 uncu maddes inde bahse

dilen hükümler in , ki 41 ve 42 nci maddelere de şâmildir, prosedürü, ya

ni tatbik usulü 43 üncü maddede mevcuttur. Bunu Başbakan gibi siz de 

söylediniz. 

O halde bunu itiraz olarak söylemeye ve bunun cevabını ve rmeye kal

k ı şmaya hiç lüzum yoktur. 

43 üncü maddeye gelince, Çarşamba günü başka bir konunun mü

zakeres i esnasında C. H. Partisinin himmetiyle mevzu b irden bire teca

vüz edildi ve bu Gensoru mevzuuna geçilmişti. O gün bu maddeden uzun 

uzadıya bahsettik. Bendeniz de Başbakan da söyledik; 43 üncü madde 

nin izahını yaptık. 

Öyle görünüyor ki arkadaşlar, insan herhangi birşeyi mut lak tenkit 

e tmek, mut lak ileri sürdüğü bir fikri değişt i rmemek ve herç ibadabat m ü 

dafaa etmek isterse, onu ikna etmeye imkân yoktur. 

Hukuki meseleler, rüyet zaviyesine, anlayışa göre değişir, türlü tefsir

lere tâbi olur. Bu itibarla her ne sebeple olursa o lsun bir meseley i filan 

şeki lde an lamakta ısrar eden bir insanı başka bir noktai nazara inandır

mak, ve fikrinin mantıki o lmadığ ına ikna etmek imkânsızdır . Bi l iyorsu

nuz böyle skolâstik meseleler asırlarca bir ihtilaf olarak devam etmiş ve 

bir taraf diğer tarafa bunu anlatamamışt ır . Onun için meseley i açık ola

rak, geniş olarak umumi anlayışımıza göre, hukuki anlayış ımıza göre or

taya koyarsak ona göre muayyen bir neticeye varmak imkânı hâsıl olabi

lir. 
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Türkoğ lu arkadaşımız nazariyat itibariyle, insanî düşünce lerden, 

pakdan, esaslar ından ve yard ıma tamamiyle taraftar o lduklar ından bah

settiler. Yalnız mütemadiyen harb, harb kel imesini tekrar ettiler. Kendi

leri hukukçu oldukları için, demin Başbakanın da izah ettikleri gibi, bu 

ke l imenin mâna ve mahiyet ini , netayicini çok iyi bilirler, onun için ben 

kendi ler ine daha fazla cevap vermek lüzumunu duymuyorum. 

Sonra 43 üncü madde dış ında bir mükellef iyet mevzuubah is o lamaz 
dediler. 42 nci maddede bir mükellef iyet mevzuubahis değildir, bu mad
de Güvenl ik Konseyinin takip edeceği hattı hareketi , salâhiyet ini ve ya
pacağı işleri ifade etmektedir. 43 üncü madde ise tatbik usu lünün izahı
nı yapmaktad ı r . 47 nci madde komutanl ık ve genel kurmaylar ın teşekü-
lünü ve 43 üncü madde de "Şar f ' ı imzalayan devletlerin Güvenl ik Kon
seyi ile yapacaklar ı askerî anlaşmalar hakkındaki ahkâmı havidir. Bu 
andlaşmalar Millet Mecl is ler inden geçtikten sonra muteber olacak. Doğ
ru, bunlar Güvenl ik Konseyinin yani Bir leşmiş Milletlerin eski Cemiyet i 
A k v a m mevki ine düşmemesi , kararlarını fiilî olarak tatbik ett irebi lmesi 
için muhtaç olduğu zabıta kuvvetini temin edecek maddelerdir . Halbuki 
bu o lamamış . Bu o lamadığ ına göre hiçbir vecibemiz, hiçbir mükel le f iye
timiz yoktur diyorlar. Halbuki böyle değildir. Bunun niçin o lmadığ ı ma
lûm. Ve to münasebet iy le m ü m k ü n olmadı. Bu o lmadığ ına göre ne ola
cak? Demin Başbakanın da izah ettiği gibi Bir leşmiş Milletler Teşki lât ı , 
eski Cemiyet i Akvam'dan daha âciz bir heyet hal inde mi kals ın? İşte bu 
vaziyette ka lmaması için, pakt yapı l ırken 106 nci maddey i bir ihtiyat ted
bir olarak koymuşlar . A m a y ine aynı obstruct ion meselesi ortaya çıkıyor. 
Kore 'ye yard ım kararı alındığı zaman vetosunu koyacak Devlet Güvenl ik 
Konsey inden çekilmiş bulunduğu için, bu karar al ınabilmiştir , yoksa 
a l ınmasına imkân olmıyacaktı . 

Y ı l lardan beri, ta Atatürk zamanından beri müşterek emniyet tedbir

lerini terviç ettiğimiz için, daha Cemiyet i Akvam zamanından beri müş 

terek emniyet tedbirlerini dış siyasetimizde başl ıca esas tutmuşuzdur . 

(Soldan alkışlar) Ondan ayrı lamayız. İşte Kore meseles inde şartı an lama

mız ve şartı tatbik edişimiz doğrudan doğruya bu prensipten doğmakta

dır. Yan i demin bize sordukları , memleket in emniyet ini nasıl temin ede

ceğiz, sual ine karşı cevabımız : Memleket in emniyetini , müşterek temi

natı ve kuvvetleri art ırmak suretiyle sağlıyacağız. Yoksa onu yani müşte

rek emniyet sistemini y ıkmak suretiyle değil, arkadaşlar. (Soldan, alkışlar). 

Diyorlar ki, evet biz bu prensiplere taraftarız. Bereket versin sonun

da kendisi takririni imza etmiş olan arkadaşının fikrine muhal i f olarak 

Kore 'ye asker gönderi lmesinin aleyhinde bu lunduğunu söyledi. Haklı 
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olabilir. Biz k imsenin içt ihadına karışanlardan değiliz. Her fikir bizce 

muhteremdir . Yeter ki, hüsnüniyet le ve bir maksadı mahsus takip edil

meden ileri sürülmüş olsun. 

Kendis ine Bolşeviklik isnat etmişiz. Nereden çıkarıyorlar bunu , dün

yada hiç k imsenin başkasına böyle bir isnatta bu lunmaya , e l inde % 100 

delil o lmadıkça, hakkı yoktur. Ben dedim ki, Bir leşmiş Milletler Pakt ının 

43 üncü maddesini anlayışımız 53 devletle beraberdir . Biz bunu şart hü

kümler ine uygun görüyoruz. A m a Rusya bunu şart hükümler ine uygun 

görmemekted i r . 

AT IF T O P A L O Ğ L U (Ordu) — Önce öyle konuşmadınız . 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Siz de çıkıp bura

da konuşabil irsiniz. Lütfen sabır buyurunuz, sözümü karışt ırmayınız . 

Bir hakikat i söy lüyorum. Bundan dolayı, kendi içtihatları, mese la Rus

ya 'n ın bu meselede takip ettiği içtihat ile mutabık o lursa Bolşevik mi ol

mas ı icabeder neden üstüne alıyor? 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Münasebets iz mukayeseye ne lü

zum var? 

DIŞ İŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Tarihî şahıs lar la 

kürsüde umumi konuşulabil ir ; fakat hususi konuşma biraz müşküldür . 

Sonra Kemal Türkoğlu, y ine bir şey söyledi. Trigvy Lie, Bir leşmiş Mil
letler emr ine kuvvet veriniz dememiş , doğruca "yard ım" demiş . Evet ilk 
teşebbüsler yapı ldıktan sonra, Güvenlik Konseyi 39 uncu maddede te
emmül edi len hareketin idaresini Amer ika 'ya verdi. Yard ım e tmek isti-
yenler in Birleşik Amer ika ile müzakereye girişmelerini istedi. 

KEMAL T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Türkiye girişti mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Türkiye tabiî gir iş

ti. Arkadaşlar , biz emniyet imizi şunda gördük : 

Türk Milletinin karakterinde, ahlaka riayet ve itaat eden vasf ında gör

dük. O gün burada Meclisinizde, huzurunuzda söylediğ im sözler burada

dır. Kendi ler ine hatır latacağım. O zaman muhterem Mecl is in temayülü 

meydana çıkacaktır. 

Biz müşterek emniyet in kuvvet lenmesiyle kendi emniyet imiz i temin 

etmiş oluyoruz. Bu zayıfladığı takdirde coğrafi ve stratejik d u r u m u m u z 

tehlikeli bir hal alabilir. Biz Uruğu vay, Paraguvay mevki inde değil iz. 

Biz imza ettiğimiz, Birleşmiş Milletler Paktının vecibeler ine sadık ka

lacağız diye daima, yı l lardan beri söylüyoruz, herkes, her millet bunu 

söylediği halde, inanmak ve tatbik etmek yine başkadır . Fakat arkasın-



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

656 

dan hukuki birtakım şu ve bu şeylerle kaçamak aramak doğru değildir. 

Biz buna samimiyet le inanmış o lduğumuz ve müşterek emniyet in v e 

memleket imiz in emniyet inin korunmasını Bir leşmiş Milletlerin kuvvet i 

nin muhafazas ında gördüğümüz için fiilî yard ım kararını aldık. 

Ben bugün yardım etmezsem; yarın yard ıma muhtaç o lduğum zaman 

Bir leşmiş Mil let lerden ne şekilde yard ım istemeye yüzüm olur? (Bravo ses

leri) 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Bunu temin ettiniz mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla ) — Arkadaşlar , ben, 

geçen sefer de söyledim, muhalefet partisine mensup baz ı arkadaşlar ın 

sözlerine karşı açık olarak dedim ki, fikirlerinizi sarih söyleyiniz. Kore 'ye 

asker göndermenin bir defa esas itibariyle mi a leyhindesiniz? (Soldan 

aleyhindeler sesleri) 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Asla. 

DIŞ İŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla ) — Kendi ler ine onun 

için sordum. Nitekim bakınız, Bölükbaşı arkadaşımız, takrir inden başka 

türlü söyleyerek, şimdi bir hiddet buhranı net icesinde doğrudan doğru

ya açıkladı, çok teşekkür eder im. (Soldan gülüşmeler). 

Kemal Bey arkadaşım bir takım devletlerin kimisi kahve göndermiş , 
kimisi dua göndermiş dediler. Malûm. Yani bunu okumak la b iz im aldığı
mız kararı tezlil etmek mi istiyorlar? 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Hayır. Asla. 

DIŞ İŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — 13 Devlet in kuvvet 

gönderdiğ ini söyledim. Ona cevap verdim. Ben 53 Devlet in gönderdiğ in i 

söy lemedim. Geçen sefer 13 Devletin iştirakini söyledim. 53 Devlet in Bir

leşmiş Milletlerin mevcut şartını nasıl anladıklarını, 43 üncü maddey i 

Rusya ve peyklerinin z ıddına olarak nasıl anladıklarını izah ett im. Lütfen 

çok rica eder im sözlerimi yanl ış zabtetmek suretiyle tenkid etmeyiniz . 

Çünkü bu sözlerim tarihî mevcudiyet kazanıyor, onun için mahfuz kala

y ım tarihte. (Gülüşmeler). 

Sonra y ine demin söylerken, "Charte" kel imesi - Bir leşmiş Milletler 

Charte ' ı - b iz im daima kullandığımız şart kel imesi gibidir, o şeki lde belki 

yanl ış yazı ldığı için oraya gider. 

Sonra " recommandat ion" kel imesine de dikkatlerini çeker im. Ondan 

sonra d ip lomasi ananeler ine aykırı hareket ett iğ imizden bahsett i ler . Eğer 

böyle bir yanlışl ık olsaydı, derhal irşatlarından istifade eder, tashih eder

dik. A m m a , böyle bir yanlışl ık yoktur. 
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Şimdi gelel im Bölükbaşı arkadaşımız ın mütalâalar ına. Kendi ler inin 

bahsett ikler i hukuki mütalâalar ın cevabı esasen çok evvelden veri lmiştir . 

O n u n için hukuki bak ımdan tenkide değmez. 

Ş imdi sordukları diğer şeyler : Devletin emniyet i , At lant ik Paktı . 

Efendiler, Devletin emniyet i meselesi gayet tabiî olarak her H ü k ü m e 

tin düşüneceğ i bir meseledir. Ve biz bu emniyet i iptida kendi kuvvet imi

zin yer inde o lmasında ve memleket in, milletin daimî hürriyet ve istiklâl 

ruhunu muhafaza ederek bozguncu propagandalar ı ve bozguncu telkin

leri nefretle karş ı lamasında bulanlardanız. (Bravo sesleri) Bir mil let in em

niyeti, hatta iç bünyes inde ve iç kuvvetle temin edilir. Dışardan ne kadar 

desteklenirse desteklensin, içini kurt yiyen, hastalıklı bünyeler vardır . O 

kurt lar bozgunculuk propagandalarıdır . Bu millet o bozgunculuk propa

gandalar ına gelmiyecektir. Bunu herkesin bi lmesi lâzımdır. Hiçbir za

m a n bu memleket i bu bozguncu, bu kemirici kurt lara yedirmiyeceğ iz . 

(Bravo sesleri ve alkışlar) Yoksa Dünyanın en nazik bir devr inde herkes in 

gözü, hatta dostun kadar düşmanlar ın da gözü bu memleke t üzer inde 

top lanmışken bu memleket in kararlarını ve bu memleket in iradesini , az

mini , Kore 'ye asker gönderme azmi dolayısiyle bu mil let in gösterdiği şa-

hamet , oraya giden fedakâr askerlerimizin kahramanl ık lar ın ı bü tün 

Dünya takdirle karşı larken, bunu bir tenkid ve bozgunculuk vesi lesi ya

panlar. . . 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgad) — Bozguncu kim, bozguncu k im? (Gürültüler) 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Ne demek istiyor

sunuz? 

AVN İ D O Ğ A N (Yozgad) — (Ayağa kalkarak) Bozguncu kim, k ime söylü
yorsunuz. . . (Otur, otur, sesleri, gürültüler) 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Çıkar burada söy

lersiniz, yahut dışarıya çıkarsınız. Devletin haysiyeti , bir mil letin haysi

yet iy le kaimdir. Türk Milletinin bu son hâdisede gösterdiği kahramanl ık , 

şahamet , yalnız gidenleri değil, memleket içinde kalan bütün va tandaş

ların bu işte gösterdikleri tasvip, Bölükbaşı ve Türkoğ lu arkadaş lar ımın 

takrir ler inde yazdıkları gibi şüphe, tereddüt ifade etmiyor, bi lâkis bü tün 

mil let bunu alkışlamış, bozguncu propagandalara rağmen asla bun lara 

kapı lmamışt ır . (Soldan bravo sesleri) Türk Milleti hakk ında dünyan ın gös

terdiği takdir, mânevi bir kuvvettir. Şimdiye kadar yı l larca yapı lan bu ne

vi sinsi propaganda "Sulh, ne olursa olsun sulh".. . Hayır arkadaşlar . 

Türk Milleti dünyanın en sulhsever milletidir; fakat bu sulhseverl iği , şe

refini, haysiyetini, istiklâlini vermek pahasına kabul etmez. . . (Alkışlar) 
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At lant ik Pakt ına gel ince - Hükümet son zamanlarda, bundan evvelki 
hükümet ler in Akdeniz, müdafaas ına iştirak için yaptığı teşebbüsler mu-
vaffakiyetsizl ikle net ice lenmesine rağmen - ki, siyasî teşebbüsler her za
m a n yüzde 100 netice vermez, bi l iyorsunuz mesut bir net iceye varmışt ır . 
Bundan dolayı övünmek değil, herkesin memnun olması icabeder. Bu 
mesele ler milletin memleket in muvaffakiyetidir. Şunun bunun muvaffa
kiyeti diye dar mânada alıp bunu bozmaya bal ta lamaya ka lkmamal ıd ı r . 
Güvenl ik Konseyine intihap edi lebi lmek için o kadar çalıştık, muvaf fak 
o lamamışt ık . Bu sefer Türkiye Güvenlik Konseyine çok büyük bir ekseri
yet le girdi. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Atatürk zaman ında davet edi lerek 
girdik. 

DIŞ İŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Ondan sonra, bili
yorsunuz, muhacir ler meselesi vardır. Bulgaristan 250 bin muhac i r i 
gönderecekt i , şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Bu hususta maalese f gazete
lerde ve ajanslarda memleket in menfaatine aykırı neşriyat ve tenkidler 
yapı ldı . Bundan dolayı efendim yanl ış hareket ettiler, memleket in baş ına 
be lâ çıkardılar denildi. Bunun ilerisinde de neler yapı ldığını bizzat Halk 
Partisi erkânı çok iyi bilirler. Meselenin ne şekilde muvaffakiyet le hal le
dildiği hepiniz in malûmudur . 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgad) — Hangi muvaffakiyet? Sizi bu yo lda mağ lup 
addediyoruz. (Soldan gürültüler) 

NAŞİT F IRAT (Ordu) — Hangi muvaffakiyet. (Soldan gürültüler) 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Naşit bey arkada
şımız bunu bi lmez ama kendi şeflerine sordukları zaman b u n u n mahiye
tini kendi ler ine izah ederler. (Bravo sesleri, alkışlar, soldan) 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Hükümetsiniz , izah edeceksiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Arkadaşlar , b iz im 

hattı hareket imiz açıktır. Biz iki yüzlü, yalancı, kavli fiiline uymayan bir 

s iyaset takip edemeyiz. Biz bu milletin emniyetini , imzalar ımıza sadık, 

dürüst , namuskâr ve yer yüzünde sulh siyasetinin müşterek emniyet i 

sağlayacak müşterek emniyet teşkilâtını kuvvet lendirecek bir siyasetin 

takibinde buluyoruz. Bunda devam ediyoruz ve devam edeceğiz. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) Maruzat ım şimdilik bundan ibarettir. (Soldan alkışlar) 

B A Ş K A N — Oturum açılmıştır. Söz Cumhur iye t Halk Partisi Grubu 

namına konuşacak olan Faik Ahmed Barutçu 'nundur. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) — Muhterem arkadaşlar Başba
kanın konuşmas ından sonra söz almışt ım. Ve Başbakanın bir arkadaşı -
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mızın sual ine verdiği bence bugünkü müzakerenin en semerel i tarafını 
teşkil eden bir cevap üzerinde durarak söze başl ıyacakt ım. Dışişleri Ba
kanı benden evvel kürsüye geldi. Ve nedense müzakere ler in seviyeli bir 
hava iç inde cereyan etmesine sayın profesörün siyasi v icdanları razı ol
madı . Fikirlerin alt ında kaldığı hissini veren cevaplariyle sözü tecavüz yo 
luna döktü. Ben kendisini düştüğü noktada yalnız b ı rakacağ ım ve mü
zakereler in seviyesini düşürmemeye çal ışacağım. 

Şimdi Başbakanın bir arkadaşın sualine verdiği cevaba geley im. 

Başbakan Menderes arkadaşımız Kore'ye yeniden takviye gönder i le
cek midir sualine cevaben, şimdilik memleket menfaatleri zav iyes inden 
bu nokta üzerinde bir aç ık lamada bulunamayacağın ı söyledikten sonra 
Hükümet bu hususta şayet bir karar alırsa Mecl is toplu halde bu lundu
ğu için kararı Meclise getireceğini söylemiştir. 

Bence bu müzakereler in en semerel i tarafı budur. 

Aziz arkadaşlar, gerek geçen Çarşamba günü bir salâhiyet kanunu
nun ve gerek bugünkü gensorunun tahrik ettiği konuşmalarda b i lhassa 
bel iren iki esaslı nokta üzerinde hakikaten durmak lâzımdır. Mecl is in 
hukuku ile rejimin teessüs edecek anlayış ve ananeleriyle, hatta memle 
ketin her zamandan ziyade muhtaç bulunduğu Millî birl iğin teessüsün
de lüzumlu şartlarla ilgili karakter arzeden bir mevzuda ileri sürülen gö
rüşler etraf ında muhalefet ve murakabe partisi olarak düşünceler imiz i 
etrafiyle anlatmayı doğru buluruz. Bâzı meseleler vardır ki; her türlü 
mülâhaza lar ın üstünde olarak hakikatler zaviyesinden müta lâa edi lmesi 
lâzımgelir ve hatalı görüş varsa, behemehal düzelt i lmek için vuzuha ve 
aydınl ığa götürülmek lâzımgelir. Mevzuu sabit fikirlerin gölgesi a l t ında 
değil , bir hata varsa hatanın tesliminin bir fazilet ve meziyet o lduğunu 
kabul eden zihniyetin ziyası içinde incelenmek doğru olur. Ve bir hata 
varsa tekerrür etmeyeceği kanaati hasıl olarak huzursuz luklar zail olur. 

Müzakere lerde beliren, üzerinde durulması yer inde olacak iki nokta 
şudur : 

1. Hükümet in Bir leşmiş Milletler Anayasasının devlet imize tahmil et

tiği mecbur i veya takdirî vecibeler hakkında görüş ve anlayış tarzı. 

2. Y ine Hükümet in İcra ve Teşri kuvvetlerinin münasebet i hakkında

ki hukuk i ve siyasî görüş ve anlayış tarzı. 

Birinci nokta gerek Başbakan ve gerek Dışişleri Bakanın ın beyanla

r ından ve izahlarından anlaşılan şudur ki, Bir leşmiş milletler Anayasas ı 

nın tahmil ettiği vecibeler hakkında kendilerine mahsus bir anlayış tarz

ları vardır. 
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Başbakan şöyle diyorlar : Muhalefet in iddiasına nazaran - Başbaka

nın ifadesi - askerî yard ım kararı Bir leşmiş Milletler Anayasas ın ın hü

kümler ine ve biz im Anayasamız ın hükümler ine muhalift ir. Ve muhale fe t 

43 üncü maddey i ileriye sürmektedir . Halbuki, 43 üncü maddeye g i tme

den evvel 42 nci maddeyi okumalar ı lâzımdır. Ve biz 42 nci maddeye tev

fikan harekete geçmişizdir diyor. Başbakanı sarahatle hulâsa ett iğ ime 

kani im. 

Şimdi gerek Başbakanın ve gerekse Dışişleri bakanının izahlar ına na

zaran, anlayışlarında isabet taşımadığına kani o lduğumuz noktalar ı ar-

zedey im : 

Muhalefet diye eğer bunu bize mal ediyorlarsa, biz askerî yard ım ka

rarının Bir leşmiş Milletler Anayasas ına muhalefet ini söylemiyoruz. Bir

leşmiş Milletler Anayasas ında askerî yardım için bugünkü hükümler i iti

bariyle mecbur iyet tahmil eden bir hüküm yoktur, diyoruz. 

Mecbur iyet tahmil ettiklerine kani oldukları 42 nci madde azalara ay

rı bir mükel lef iyet tahmil eden bir madde değildir, diyoruz. Eğer 43 ün

cü madde mucib ince mahsus anlaşmalar yapı lmış olsaydı bu mahsus 

anlaşmalar tabiatiyle Büyük Millet Meclisinin tasdikından geçeceği için o 

mahsus anlaşmalar dolayısiyle Hükümet in herhangi bir askerî yard ım 

için Mecl ise gelmesine sebep kalmayacaktı . O mahsus anlaşmalar yapı l 

madan , yapı l ıp Meclisin tasdiki ından geçmeden evvel bir askerî yard ım 

kararı a l ınmak lâzım geldiği takdirde bu kararın Büyük Millet Mecl is inin 

tasv ib inden geçmesi lâzımdır diyoruz, Anayasamız hükümler i mucib ince . 

Ş imdi müsaadeniz le izahımı yapayım : 

1. 43 üncü madde mucib ince üye Devletlerle Güvenl ik Mecl isi arasın

da, devlet in kendi arasında değil, Birleşmiş Milletlere üye olan devletler

le veya devletler grubu ile Güvenlik Meclisi arasında mahsus mukave le 

yapıl ır ve 43 üncü maddenin üçüncü fıkrası mucib ince her devlet in ana

yasas ı gereğince onandıktan, bu meyanda Büyük Millet Mecl is ince tas

v ip edi ldikten sonra, artık askerî yard ım mecburiyet i bütün üyelerce 

mevcuttur . Davet vâki oldu mu herkes yardımı yer ine get i rmekle mükel 

leftir. Kimi para, kimi uçak, kimi zahire filân tarzında kendi takdiriyle 

hareket edemez artık. Bu bir. 

İkincisi; bu 43 üncü madde mucibince mahsus anlaşmalar yapı lma

dığ ına göre Birleşmiş Milletler Anayasasını kabul eden devletler için Bir

leşmiş Milletlerin daveti karşıs ında yardımın şekli ve derecesi âza devlet

lerin takdir ine mual lâk ve muhavveldir . Takdir eder, bâzısı asker gönde-
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r i lmesi doğrudur der, kendi vaziyetinin icabını, ve işin icabını mü lâhaza 

eder, müta lâa eder, asker göndermek lâzımdır der, asker gönderir . Diğer 

bir devlet gene mülâhaza eder, mütalâa eder, başka suretle yard ım dü

şünebil ir . Yani takdiridir. Nitekim Kore meseles inde b ir leşmiş mil letler 

yard ım hususunda muhtel i f kategori lere ayrılmıştır. Bir k ısmı askerî yar

d ım yapmış , bir kısmı askerî yard ım dışında yardımlar yapmış , bir k ısmı 

da henüz iştirak etmemiştir . 

Seoul 'den geçen ayın 12'sinde Reuter Ajansının verdiği bir haber i 
okudum. Şöyle söylüyor : "Pusan L imanına her gün Bir leşmiş Milletler 
askerler i ç ıkmaktadır . Mac Arthur Kumandas ındaki ordu, Mil let lerarası 
bir ordu haline gelmektedir" o tarihte, Amerika 'n ın yan ında savaşan altı 
mil let vardır. Yerlerini gösteriyor; İngilizlerin, Avustura lya taburlar ının, 
Filipin l ivasının, yerlerini ve Kanada'nın gönderdiği iaşe nakl inde kulla
nı lan hava nakliyat uçaklarını zikrediyor. İsveç'in dikkat le vazife gören 
sağlık ekiplerini ve Siyam'ın bir livasını zikrediyor ve biz im kahraman 
bir l iğ imizden bahsediyor. 

Halen 43 üncü madde mekanizması iş lemeye baş lamadığ ı için Bir leş
miş Milletler Güvenl ik Meclisi umumî mükellef iyet tahmil edemiyor . Tak
dire kalmış . Her âza devlet takdirine göre yard ım yapmaktad ı r . 42 nci 
madde , 43 , 41 inci ve 39 uncu madde; çok güzel izah ettiler, diğer arka
daşlar : Barış bozulduğu zaman güvenlik tesisi için müracaat edi lecek 
tedbirleri mantıkî bir teselsül hal inde gösteren hükümlerdir , bunlar. . . 
Diğer arkadaşlar ımız daha evvel okuduklar ı barışın tehdidi, bozu lmas ı 
ve sa ld ırma fiili hal inde yapı lacak hareket... 7 nci bö lümün 39 uncu 
maddes i , böyle bir fiil karşısında yapı lacak tavsiyelerden bahseder ve 41 
ve 42 nci maddeler mucibince hangi tedbirlerin al ınacağını Güvenl ik 
Mecl is inin tespit edeceğini gösterir. 

41 inci madde pasif tedbirlerden bahseder. Askerî mahiyette o lmayan 
tedbirlerden bahseder. 42 nci madde bu pasif tedbirlerin uygun düşmedi 
ği sabit olduğu takdirde güvenliğin muhafaza veya tesisi için deniz, hava 
ve kara kuvvetleri vasıtasiyle gereken teşebbüse geçileceğini tespit eder". 

Güvenl iğ in muhafazası için deniz, hava ve kara kuvvetleri vasıtasiyle 

gerekli teşebbüsü alacak olan kimdir? Güvenlik Meclisidir. Bu kuvvetleri 

nereden alacaktır? (Soldan üye milletlerden sesleri). Üye milletlerin 4 üncü 

madde mucibince mahsus anlaşmalarla Güvenlik Meclisi emrine tahsis 

ettikleri kuvvetlerden 42 nci madde 43 üncü maddenin dış ında ayrıca bir 

mükellef iyet tahmil etmiyor. Bu, ayrı bir mükellefiyet mekanizmas ı değil

dir. 43 üncü maddenin kurduğu mükellefiyet mekanizmas ı mucib ince 

Bir leşmiş Milletler emrine verilecek olan kuvvetlerin ne zaman ne suretle 
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ve kimin takdiri ile kullanılacağı 42 nci maddede bulunmaktadır . Bu, su-

veri tatbikiyeye ait bir maddedir . Metinler bunu göstermekte o lduğu gibi, 

Yırcalı arkadaşımız da burada temas ettiler. Bu maddenin Sanfransis-

ko'daki müzakereler i esnasında Üçüncü Komisyonun Raportörü olan Pa-

un Boncour raporu da bunu bu mânada o lduğunu göstermektedir . 

Bu raporun 9 uncu sayfasının 20 nci sat ır ından it ibaren bu 42 nci 

madden in bu şekildeki anlamı ifade edi lmektedir. 

Kanada De legasyonunun bir suali üzerine bu maddedek i mükel lef i 
yet in 43 üncü maddesi hususi anlaşmalar la taahhüt edilen kuvvet lerden 
daha m ü h i m olamayacağı İngiltere Delegesi taraf ından davet eden dev
letler namına ifade edildiği beyan edilmiştir. (Dünkü Ulus bunları yazıyordu 
sesleri). Bundan başka Amer ika 'da Dünya Sulh Fondasyonu adına çıka
rı lmış bu lunan "Commenta i re de la charte des Nations un is " adlı eserin 
249 uncu sayfasında gene aynı anlayış içinde Paul Boncour 'a atfedilerek 
tavzih edi lmektedir . 

Bütün bunlar böyledir ama, biz y ine o anlayıştayız ki, 42 nci madde . 

42 nci madde bir mükellef iyet mekanizması , ayrı bir mükel lef iyet me
kanizması kurmaktadır . Hayır arkadaşlar. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Bunlar hep söylendi Barutçu. . . 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Zararı yok, bir kere de benden 
dinleyin.. . (Ulus'ta okuduk sesleri) 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun, sözünü takyit etmeyin. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Arkadaşlar ımın bir k ısmı oku
muş olabilir, okumamış olanlar da bulunabil ir . Ulus'ta mevcut o lmayan
lar da bulunabi l ir . 

21 Ağustos 1950 tarihli Amer ika Hariciye Nezaret inin bül ten inde Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreteri Li 'nin neşro lunan senelik raporunda Ge
nel Sekreter şunu söylüyor ; 

"Güvenl ik Konseyi 43 üncü madde hükmüne nazaran emr inde bu

lunmas ı lâz ımgelen kuvvetlere malik değil idi. Bu sebeple Kore 'ye yard ım 

ve saire meseles inde tavsiyede bulundu. " 

Eğer 42 nci madde ayrı bir mükellef iyet tahmil eden bir mekan i zma 

olsaydı Güvenl ik Meclisi o maddenin yetkisine dayanarak mükel le f iyet 

tahmil eden kararlar alırdı. 

M Ü K E R R E M SAROL (İstanbul) — Karar aldı. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Mecburiyet tahmil eden karar 
yok. Takdire bırakıyor. Yard ım edin diyor. Metin okuyorum ve yer inde 
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söy lüyorum. (Gülüşmeler.) Yanl ış ise Dışişleri Bakanı çıkar, tekzip eder. 

Edemez . (Gülüşmeler) Yanl ışsa Dışişleri Bakanı çıkar tekzip eder. (Gülüşme
ler) 

S O L D A N BİR MİLLETVEKİL İ — Biraz çabuk. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Yoru ldunuzsa ist irahat m ü m 

kündür . Konuşan ben, yorulan ben. (Devam sesleri gülüşmeler . ) Huzu

runuzda okunan telgraf dahi tavsiyeyi mutazammındır . Mecbur iyet tah

mil eden asıl 43 üncü maddedeki mahsus anlaşmalar henüz yap ı lmış ol

madığ ı için. 

Başbakan dediler ki; Amer ika 'da da harb ilanı kongreye aittir. Fakat 

bu mese lede kongreden karar almaksızın Amer ika asker göndermişt i r 

dediler doğrudur, müh im olan nokta şu : 

31 Temmuz 1950 tarihli gene Amer ika Dışişleri Bakanl ığ ın ın bül te

n inde Kore 'deki taarruzu karşı lamak için Cumhurbaşkan ın ın salâhiyet i

ne dair 3 T emmuz 1950 tarihli Amer ika Dışişleri Bakanl ığ ının bir m u h 

tırası neşredilmiştir. Bunda muhtel i f devirlerde, muhtel i f hukukş inas la-

rın mütalâalar ı belirtiliyor. Amer ika Hükümet i kongreden karar a lmaksı 

z ın asker gönderebil ir mi, gönderemez mi? Mesele etraflı bir şeki lde Dı

şişleri Bakanl ığ ınca tetkikiyle bir muhtıra hazır lanıyor ve Cumhurbaşka 

nına takdim ediliyor. 

Bu muht ı rada netice olarak şöyle deniyor : Birleşik Mil letlere fiilî bir 

enternasyonal teşekkül olarak devam, Birleşik Amer ika 'n ın temel menfa

atidir. Birleşik Milletlere meydan okunması , Birleşik Milletler Anayasas ı 

nın ihlâlidir. Barış ve emniyet i tehdittir. Birleşik Amer ika 'n ın emniyet in i 

ve sulhu tehdittir. Pasifikte bulunan Birleşik Amer ika kuvvet ler inin em

niyet ine bir tehdittir. Birleşik Amerika 'nın bu menfaatler i o şeylerdir ki, 

Cumhurbaşkan ı bu menfaatleri himaye için bir harb i lanına lüzum ol

madan Birleşik Amer ika 'n ın silahlı küvetlerini kullanabil ir, bu emri ver

mek Başkumandan sıfatiyle salâhiyeti dahil indedir. Bu hareket bunun la 

86 nci defadır ki vukua gelmekte imiş. Öyle iken gene etraflı tetkiklere tâ

bi tutuluyor, gene etraflı incelemeler yapılıyor, hukuki mütalâalar topla

nıyor ve Cumhurbaşkan ına takdim ediliyor. Cumhurbaşkan ı da, Başku

m a n d a n sıfatiyle bu salâhiyetini kullanabileceğini görüyor ve kul lanıyor. 

Ş imdi Başbakanın ve Dışişleri Bakanının demeçler inden anlaşı lan şu 

oluyor ki, Bir leşmiş Milletler Anayasasının âza Devlet lere ve bu meyanda 

Devlet imize mecbur i olarak veya takdirî olarak ne gibi vazifeler tahmil et

t iğine dair etraflı, esaslı bir hukukî tetkik hazır landıktan sonra ve o tet

kiki Bakanlar Kurulundan geçirdikten sonra karara varmış vaziyette de-
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ğildirler ki, 42 nci madde 42 nci madde diye üzer inde durup dünyaya 

karşı bu maddeye asl ında mevcut o lmayan mânayı vermekte ısrar edi

yorlar. (Sağdan bravo sesleri) As l ında bu mâna yoktur, as l ında bu m â n a ol

madığ ı gösterdiğ im delillerle meydandadır . As l ında bu m â n a olmadığ ı , 

madde etraf ında bu işin tavzihini yapan raportörün raporu ile meydan

dadır ve nihayet asl ında bu mâna olmadığı asıl Bir leşmiş Milletler Genel 

Sekreter i Lie 'nin vermiş o lduğu raporla meydandadır . Denilebil ir ki, me

selenin böyle o lduğu meydanda da olsa, Hükümet Esasen Bir leşmiş Mil

letlerin aldığı karara tevfikan askerî yard ım yapmaya kani o lduğuna gö

re ne yapı lacakt ı? Yapı lacak iş basit.. İmza ettiğimiz Bir leşmiş Milletler 

Anayasas ın ın şu maddesinin mahsus anlaşmalar yap ı lmadan iş lemesi 

imkânı o lmadığ ına, fakat Hükümet Kore tecavüzü karş ıs ında askerî yar

d ım y a p m a fikrinde o lduğuna göre işi Büyük Millet Mecl is ine getir ip si

zin kararınız ı alacaktı. Mesele basittir, ısrar ettiğimiz nokta budur ve ıs

rar edi lmesi lazımdır. Neden? Şimdi Hükümet o kanaattedir ki; Bu bir 

"i lanı harb " o lmadığı için Mecl ise getiri lmesi laz ımgelmez. Yan i arkadaş

lar, bu izahlar ımı yapmaktan maksadım; hatayı iyice tebarüz ettirerek 

tekerrür etmiyeceği hakkında mümkünse huzura kavuşmak içindir. (Sol

dan, uğultular) Başbakanın bir söz söylediğine işaret ett im. Diyor ki; yeni 

den asker gönderme lâzımgelirse Meclis hali iç t imada o lduğuna göre bu

raya get ireceğim. (Uğultular) Bu noktada hassas olmakl ığ ımız lâzımdır. 

Sizler de dahil o lduğunuz halde hassas olmakl ığ ımız lazımdır. M ü h i m 

noktadır bu. 

Ş imdi bu bir ilanı harb değildir ki, ben sana get ireyim, diyor Hükü

met . Müsaadeniz le tahlilini yapal ım. Vaka nedir?.. Vakay ı Dışişleri Baka

nı huzurunuzda okuduğu telgraf bildiriyor. Mevcudiyet i tan ınmış olan 

bir Hükümete karşı tecavüz vâki o lmuştur. Şimaldeki Kore Cumhur iye t i 

Cenub i Kore Cumhuriyet ine tecavüz etmiştir. Güvenl ik Meclisi bu aske

rî tecavüzü defetmek kararını alıyor. Bunun için de Bir leşmiş Milletleri 

ya rd ıma davet ediyor, takdirlerine mual lâk olarak yard ıma davet ediyor. 

Asker î bir tecavüzü defetmek için gönderi len bir kuvvet savaşa gönder i 

liyor. Bu, savaş, bu. (Muharebe sesleri) Şimdi bu bir formaliteli i lanı harb 

kararı o lmadığ ı ve Anayasanın 26 ncı maddes i mucib ince sade harb ila

nı görevini verdiği mütalâasiyle demek ister ki, Hükümet , Büyük Millet 

Mecl is inin tasvibine arzedilecek bir karar değildir. İlanı harb bir formali

te o larak ikinci derecede haizi ehemmiyett ir . 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — A m a n Bey im bütün 

dünya değişir. 
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FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Arzed iyorum, formalite o larak 

ikinci derecede haizi ehemmiyett ir . İlanı harb karar ına ge lmeden bir harb 

hal ine angaje olabilirsiniz. İcra kuvveti olarak, Hükümet olarak bir harb 

hal ine angaje olabilirsiniz. Ve ilanı harpsiz harbler patlak verebil ir, ver i

yor ni tekim. Bazı arkadaşlar ın kendileri de söylüyorlar; geçti o devir di

yorlar, ş imdi ilanı harb yok. İlansız harb var. 

Demek oluyor ki, ilansız harbler vakıdır. Şimdi biz, ilanlı o lursa harb 

kararı B. M. Mecl isine aittir. A m a ilansız harb onun, salâhiyeti dahi l inde 

değildir, desek icra kuvveti Meclisin müdahale ve salâhiyetini evite ede

cek harb vaziyetleri ihdas edebilir. Demek ki, Mecl isin karar ve tasvibine 

ihtiyaç his ett irmeyecek bir vaziyette harb hali ihdas edilebilecek.. . Edi

lemez. . . 

Edi lmez, çünkü bu, Anayasanın şekli üzerinde durarak ruhunu ber

taraf e tmek olur. Ruhuna nüfuz e tmemek için gayret sarfetmek olur. (Sol

dan gürültüler:) Müsaade buyurun, niçin sabırs ız lanıyorsunuz?. 

Ş imdi arkadaşımız. (Soldan bir ses, vaktiniz geliyor). 

Ben yazıl ı nutuk okumuyorum, sabaha kadar konuşabi l i r im, yorul 

mad ıkça konuşurum ve kolay da yoru lmam. Merak etmeyin. (Soldan, bra

vo sesleri, gülüşmeler). 

SAFFET GÜROL (Konya) — Siz olsaydınız Kore 'ye asker göndermez 

miydiniz? Onu söyleyin. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Acele e tmeyin söyl iyeceğim. 

Ş imdi arkadaşımız temas etti, Anayasanın 26 ncı maddes i sadece ila

nı harb Büyük Millet Meclisinin görevidir, demekle kalmamışt ır . Bir "gi

b i " tabiriyle işe vuzuh ve şümul vermiştir. (Soldan bir ses, "gibi" vuzuh ver

mez.) 

Anlatay ım da bakın, verir mi, vermez mi? Yani sadece ilanı harb key

fiyeti değil, harb kategorisine girebilecek haller Büyük Millet Mecl is inin 

karar ına bağ lanmak zaruridir. Bu gayet tabiî. Bu memleket in kader i 

hakk ında tek söz söyliyecek Büyük Millet Meclisidir. Ve buranın sözü ol

madan ne harb ilan edilebilir, ne teşebbüs edilebilir. 

Ö M E R BİLEN (Ankara) — Burası kürsü Millettir, nasihat ve ders yer i 

değildir, uzun konuşuyorsunuz, hulâsa ediniz. 

B A Ş K A N — Buyurun, devam edin. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Buraya gelir konuşursun. Fi

kirle mukabe le edilir, gürültü ile değil. 
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Binaenaleyh, savaşa mütaal l ik olarak mese lâ harice bir savaş için as

ker gönder irs in savaşa g irmek üzere gönderirsin. Bir yerde baş layan fiilî 

muhasamaya girmek için asker gönderirsin, fiilî muhasamaya girersin. 

Bütün bunlar harb kategoris ine dahildir. 

Arkadaşlar ; Büyük Millet Meclisinin salahiyeti, vazifesi yalnız harb 

ilanı hal ine aittir, onun dış ında kalan fiilî muhasamaya kar ışmak üzere 

asker göndermek işi icranın vazifesidir, diyebi lmek için bir hukuk i mes 

nede dayanmak iktiza eder. Hükümet , Anayasa bak ımından bu iş Büyük 

Millet Mecl is ini i lgi lendirmez, beni ilgilendirir diyebi lmek için mesned in i 

göstermek lâzımdır. Büyük Millet Meclisine ait değil, sana ait. Neden? 

Göster bakay ım yerini? İcra nedir? İcra ilmî tarifi ile kanunlar ın verdiği 

ve Anayasan ın tahmil ettiği işleri yapar, Anayasada bu vazife kendis ine 

ver i lmemiş o lduğuna göre hususi bir kanunla da kabul ed i lmedikçe icra, 

"bu yetki bendedir" diyemez. Böyle bir iddia mesnedsiz kalır. Hükümet 

böyle bir yetkisi o lduğunu iddia ederken mesnetten mahrumdur . Büyük 

Millet Mecl is ine diyor ki, senin salâhiyetin yalnız harb i lanına mahsus 

tur, burada salahiyetin yoktur. Bu mantık çok sakattır. Kendin in salâhi

yeti nereden geliyor? 

Kaldı ki, Anayasanın tatbikatı ve taamül de ma lûmdur . 1935 te, İtal

yan lara karşı iktisadi müeyyideler tatbik edil irken bir kanunla Vekil ler 

Heyet ine yetki verilmiştir. Halbuki Cemiyet i Akvamın misakı esasen Bü

yük Millet Mecl isince kabul edilmişti. (Hata etmedi sebebi var sesleri) 

Sonra, A lmanlar la münasebet in kat'ı meseles inde gene aynı surette 

Büyük Millet Meclisinin kararı alınmıştır. (O zaman harb ilan edildi sesleri). 

Arkadaşlar ; işin hukuki durumu budur. Hükümet , Bir leşmiş Millet

ler Anayasas ın ın mükellef iyet tahmil eden maddes i mahsus anlaşmalar 

yapı larak yürür lüğe g i rmemiş o lduğuna göre, askerî yard ıma karar ver

mek lüzumuna varınca bunu Büyük Millet Mecl isine getirip şu sebeple, 

şu sebeple, bu yerindedir, yer inde görülmüştür, demek suretiyle Yüksek 

Mecl is in tasvibini alması Anayasamız ın, Anayasa hukukunun , Anayasa 

taamülünün ve Anayasa tatbikatının açık icabı o lduğu meydandadı r . Bu, 

işin hukuki tarafı müsaadeniz le bir de politik cephesi üzer inde bir nebze 

dura l ım : 

Arkadaşlar ; icra ile teşriin yekdiğerine yard ım hal inde, ahenk hal in

de bu lunmas ın ı istemek en akıllıca bir harekettir. Biz im Anayasamız ın 

hukuki bünyes i itibariyle, Anayasa sistemimiz itibariyle Büyük Millet 

Mecl is inin icra ve teşri salâhiyeti nefsinde mündemiç bir varl ık o lması ve 

mil let in yegâne mümessi l i bir varlık bulunması itibariyle icra üzer indeki 
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nüfuz ve murakabes i diğer Anayasa sistemleriyle kabili mukayase o lma

mak noktas ından sarfınazar esasen icranın teşri kuvvet iy le bu iki politik 

kuvvet in ahenk hal inde bulunması kadar yer inde birşey kabil i tasavvur 

o lamaz. İkna edeceksin vatandaşı . Güdülen pol it ikanın ve gidi len yo lun 

isabet ine inandıracaksın. O, buradaki müzakereler le olur. Bakınız gün

lerden beri burada izah ediliyor, meselenin hiç ayd ın lanmamış tarafı kal

mıyor ve memleket vuzuha, aydınl ığa kavuşuyor, mevzuun her tarafı di-

dikleniyor, iktidarın noktai nazarı, muhalefet in noktai nazarı , müstaki l in 

noktai nazarı anlaşıl ıyor. Bu rejim, aleniyet rejimidir, ikna rejimidir, ef

kârı umumiyey i hakem kı lma rejimidir. Konuşacaksan burada (Soldan, siz 

öyle mi yapıyorsunuz? Sesleri). 

A B D U L L A H GEDİKOĞLU (Ankara) — Köylerde, kasaba larda değil 

ama, gelip burada konuşacaksın, köy, köy dolaşarak menfi p ropaganda 

yapmayacaks ın . 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Şimdi Başbakan dediler ki : 

Biz Meclissiz iş görme zihniyet inde değiliz ama kanunen Mecl ise ait o lan

ları Mecl ise getirip konuşmak, kanunen icraya ait olanları İcranın el inde 

bu lundurmak zihniyetindeyiz. 

Ü M R A N NAZİF Y İĞİTER (Konya) — Elhak doğru.. . 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Arkadaşlar ; kanunda dış poli

t ikaya ait meseleler in Mecliste müzakere edi lmesi lazımdır diye bir hü

k ü m mevcut olup olmadığını araştırıp, mademki kanunlarda böyle b irşey 

yoktur , bunu Büyük Millet Mecl isinde konuşamayız net icesine varabi le

cek mülâhazalar , sakat mülâhazalar olur. Bu rej imde, çok partil i rej im

de muhalefet i s istemin mütemim bir cüzü olarak kabul e tmek zihniyet i 

iç inde o lmaya ihtiyaç vardır. 

Murakabe vazifesinin icabını yerine getirebi lmek için bütün mesele le

rin Mecl iste müzakeres i zihniyeti içinde bu lunmak bir zarurett ir . Muha

lefet an lamak ister, işlerin cereyan şeklini bi lmek ister, tabiî o larak. 4 ay

lık bir tatil devresi geçirdik. Bu tatil devresinde bir yığın m ü h i m hadise

ler cereyan etmiştir. Dışişleri Bakanı burada kendi muvaf fakiyet ler inden 

bahsett i . Şu muvaffakiyeti, bu muvaffakiyeti temin ett im, diye konuştu. 

Bunlar ın hakikati konuşma ile anlaşılır. Cereyan eden hâdiseler hakkın

da Büyük Millet Meclisine henüz izahat veri lmek ihtiyacı h issedi lmiş de

ğildir, bu ihtiyaç duyulmamışt ır . Ben tatil esnas ında bir örneğini gör

düm. A v a m Kamarasının tatilinin kısaltı lmasını istiyen muhalefet in mu

cip sebeplerini gördüm. Enternasyonal durum üzer inde Hükümet le r ara

s ında müzakere ler cereyan ediyor. Kore ihtilafına müdaha le , İngiliz -
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Amer ikan noktai nazarlarının Formoza, Komünist Çin ve umumiye t l e Av-

rupanın müdafaas ında uzlaşt ırmak için müzakere ler cereyan ediyor. Bu

gün Att lee ile Bevin'in bir sır hal inde aralarında varacaklar ı kararı yar ın 

bir günde tasdik etmek mecburiyet inde ka lmamak için işlerin cereyanın

dan muhafe let haberdar o lmak ister, millet haberdar o lmak ister, bunun 

par lamentoda görüşülmesi icabeder, diyorlardı. Par lamentoda iş görü

şülmez o lmaz. İşler burada görüşülürse, burada konuşulursa, Gedikoğ-

lu arkadaşımız ın bahsettiği şuradaki, buradaki propagandalar , sağlana

cak aydınlık sayesinde ayakta tutunmaya imkân bulamaz. Bunlar ın Bü

yük Millet Mecl is inde konuşulmamas ı yüzündendir ki, görüşü lmemes i 

yüzündend i r ki, kendini bi len ve bi lmeyen ve maksadı mahsusa bağlı 

k imseler in havanın propagandalar ı meydan alabilir. Bin türlü maksat ta

şıyanlar var, neler var, neler. Hepsini benim kadar Gedikoğlu da bilir. 

Arkadaşlar , millî birliğin teessüs etmesinin şartları aras ında işlerin 

Büyük Millet Mecl is inde konuşulmasın ın birinci derecede mevki i vardır. 

B A H A D I R D Ü L G E R (Erzurum) — Eskiden de var mı idi? 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — A iki gözüm, mütemad iyen es

kiden bahsediyorsunuz. Eskiyi numune alacaksak yeni rej imin manas ı 

nerede kalır? (İki taraftan sürekli alkışlar) Yeni rej imde eski rej imlerin ana-

nasinin yeri o lmaz. Yeni rejimin yeni ananeye ihtiyacı vardır. (Bravo sesle

ri) Ben size güzel anane kural ım, her işi B. M. Mecl is inden geçirel im, bu

rada müzakere edelim, d iyorum. Bu millî birliğin teessüsü için şarttır. 

Konuşmak lâzımdır, görüşmek lâzımdır. Bu konuşmalar , bu görüşmeler , 

hatta istediği kadar Dışişleri Bakanı bizim hukuki gö rüşümüz budur , di

ye ısrar etsin, onun baliğ o lduğunu söylediği hukuki anlayışı bile y u m u 

şatmaya imkân verir. Olamaz. Dünya huzurunda münevver â lem huzu

runda konuşuyoruz. Bunları münevver ler okuyor, dünya okuyor . Ben is

tediğ im mânay ı verir im diye ısrar edemezsin, geleceksin anlayışa, başka 

çaresi yoktur. İcra şunu bilecek, her yaptığı işin Büyük Millet Mecl is in

de hesabını vermek zarureti bu rejimin icabıdır. Bu zaruret in da ima göz 

önünde bulundurulmas ı bu rejimin memleket hesabına fayda, feyiz sağ

layacak en kuvvetl i tarafı olarak zihniyet ler imizde yerleşecektir . 

Ş imdi aziz arkadaşlar, netice olarak, gerek hukuk zaviyes inden, ge

rek politik cepheden asker gönderme kararının Büyük Millet Mecl is inde 

görüşülerek böyle bir karar Büyük Millet mecl is inin tasvibinden geçmesi 

zaruret i aşikârdır. Biz bu hukuki anlayışa ve Meclisle bu işleri konuşmak 

anlayış ına bir an evvel ge lmek mecburiyet inde o lduğumuzu kabul e tme

miz icabeder. 
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Başbakanın sözünü yanl ış an lamamışsam kendis inin burada yapa

cağı teyit faideli olacaktır. Her halde Büyük Millet Meclisi ile bir l ikte iş 

görmek zihniyetine Hükümet in bir an evvel ge lmesine büyük ihtiyaç var

dır. (Sağdan alkışlar) 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Aziz arkadaşlar , huzu

runuzu tekrar işgal etmek mevki inde kaldığ ımdan dolayı affınızı r ica ede

r im. 

Evvelâ itiraf ve kabul edeyim ki, Sayın Faik A h m e d Barutçu 'yu dinle

mek kadar, kendisiyle münakaşa etmek de haz verici bir mahiyet aldı. 

(Bravo sesleri) 

Bunu tebarüz ett irmekten maksadım, kendis inden evvel, bir iki saat 

Meclisi kapl ıyan kargaşalık havasının ruhunda yaratt ığı tesirdir; teessür

dür. Hakikaten bu kürsünün fikir münakaşalar ın ın yeri o lmasını temin 

e tmek Dokuzuncu B. M. Meclisinin en esaslı gayeler inden biri o lmak lâ-

zımgel ir . (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, sanki hürriyetsizlik iç indeymişiz gibi, sanki 

söz hürriyeti ortada mevcut deği lmiş gibi, sanki insanı konuşmaktan me 

netmek için gırt lağına sarı l ınıyormuş gibi edalar tak ınmak suretiyle ari

yet o larak bir hürriyet kahramanl ığ ı süsünü iktisap e tmeye ça l ışmak ar

tık şu içinde bu lunduğumuz zamanda modası çoktan geçmiş bir usul 

olarak müta laa edi lmek icabeder. (Soldan alkışlar) 

Gerek sözle, gerek yazı ile, mitinglerle, meydanlarda, parti toplantı la

rında, Mecl is kürsüsünde her vatandaş aklının, fikrinin erdiği şeki lde, 

seviyesinin müsait o lduğu mertebede konuşmak hakkına sahiptir. Beni 

konuşturmuyor lar , konuşamıyorum gibi tazal lüm etmek bugünün şart

larına uygun bir hal değildir. Tahmin ediyorum ki, bu yolu tu tmuş olan 

arkadaşlar tez zamanda bunun iyi bir yol o lmadığını an lamak suretiyle 

sarfı nazar ederler. Hele konuşmalar ımız ın mevzuunu teşkil eden mese

ledeki ciddiyet bizi büsbütün dikkatli o lmaya sevketmek icabeder. Bu 

tarz konuşmalar ın Kore'de verdiğimiz şehitlerin ruhunu olduğu kadar, 

oradaki kahraman askerlerimizin kalblerini de rencide edeceğ ine şüphe 

e tmemek icabeder. (Bravo sesleri) Kore'de birliğimiz ne kadar büyük bir şe-

hamet eseri göstermişse, vatanın o büyük hâdiseyi kabul ve telakki ediş 

tarzı da aynı derecede büyük bir şehamet manzaras ı hal indedir. Hiç de

ğilse memleket in bugün içinde bulunduğu bu ruh halet ine hürmet e tmek 

bak ımından daha ziyade dikkatli o lmamız icabederdi, kanaat indey im. 
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Şimdi muhterem Barutçu arkadaşımın ben im söz ler imde yanl ış anla

mış o lduğu bir noktayı tashih edeyim : 

Barutçu arkadaşım Kore'ye ikmal göndermek bahis mevzuu olursa, 

meseleyi Mecl is huzuruna getireceğimizi söylemiş o lduğumuzu ifade etti. 

Bunda küçük bir yanlışlık o lduğu kanaat indeyim. 

Ben im sözlerim şöyle o lmuştu : Böyle bir mesele karş ıs ında değil iz. 

İ lerde önümüze gelecek her hangi bir meselede alacağımız karar ne ola

caktır? Bu alacağımız kararda usulümüz ve metodumuz ne olacaktır? 

Bunu bugünden ifade etmek yersizdir, demek istedim, kendi ler ine me

bus olarak, mebus o lmak sıfatını taşımakta o lduklar ına göre icranın her 

türlü hareket ve kararlarını Mecl is huzuruna get irebi lmek ve onu esaslı 

murakabeye tabi tutmak hakkına malik o lduktan sonra endişeye mahal 

o lmadığını ifade etmek istemişt im. Arkadaşlar, meselenin asl ına gel ince 

kanaat lar muhteremdir . Bize diyorlar ki, mahsus düşünceler i ve anlayış

ları vardır bize diyorlar ki; kendilerinin kendilerine mahsus düşünce ve 

anlayışları vardır. Bizim de kendimize mahsus bir anlayış ve düşüncemiz 

o lduğu muhakkakt ı r . Öyle o lmasaydı saflarımız ayrı o lmazdı . 

Ş imdi asıl Halk Partisi muhalefet inin görüşünü tezkiye eden esaslara 

ge l iyorum. Halk Partisi muhalefet ine göre yard ım yapmak Bir leşmiş Mil

letler Anayasas ına aykırı değildir, bir. 

Halk Partisi Kore'ye asker gönder i lmemesi f ikrindedir; silahlı kuvvet
ler göndermek lâzım geldiği kanaat inde değildir, iki. O halde Halk Parti
si muhalefet i şunu ispat e tmeye çalışıyor. Bir leşmiş Milletler Anayasas ı 
muc ib ince mecburiyet o lmadığı için, yani Kore 'ye silahlı kuvvet gönder
me mecburiyet i olmadığı için meselenin mut laka Mecl ise getir i lmesi lâ-
zımgel irdi . Buradan varmak istedikleri netice ise, Hükümet in Anayasa 
hükümler ine aykırı olarak hareket ettiğini ve Meclise getiri lecek bir me
seleyi kanunsuz olarak doğrudan icraya koyduğunu ispat e tmekten iba
rettir. 

Muhte rem arkadaşlar, Sayın Faik Ahmed Barutçu, evvelâ Kore 'ye si

lahlı kuvvet ler göndermenin mecburi olmadığını ispat etmek için deliller 

getirdi. Sonra Kore'ye silahlı asker göndermek icabetse de bunun Büyük 

Millet Mecl is ine arzı lazımgeldiğini ispat etmek için deliller getirdi. 

Bu iki meseleyi kendilerinin eline aldığı gibi tekrar gözden geçire l im. 

Fakat her şeyden evvel arzedeyim ki, bu mevzuda huzurunuzu rahatsız 

edecek kadar sözler söylenmiş bulunuyor. Hattâ hattâ ş imdi söyleyece

ğ im sözlerin daha evvel söylenmiş sözlerin belki de bir nevi tekrar ından 

ibaret kalacağını ifade etmek mecburiyet indeyim. Sayın Faik A h m e d Ba-
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rutçu evvelâ Trygvi Ley'nin bir bültende intişar eden ifadesini delil o larak 
zikretti . Bu bültende Trygvi Ley demiş ki, 42 nci madde tatbik ed i lmemiş 
o lduğu için Güvenl ik Konseyi tavsiyede bulundu. 

Muhte rem arkadaşlar, bundan evvel söz aldığım zaman Trygvi Lie 'nin 

Bir leşmiş Milletler Güvenl ik Konseyinin kararını tebliğ eden telgrafını 

okumuş tum. Orada her türlü yardım yapı lmasının ta lebedi lmekte o ldu

ğunu dinlediniz. Ben kendi ler inden o telgrafın doğru o lup o lmadığ ını ifa

de etmelerini rica eder im. Okuduğum telgraf t amamen doğrudur . 42 nci 

madde 43 üncü maddeye bağlı mıdır, değil midir, şu mudur , bu mudur , 

bunlar ın tekrar münakaşas ında da bendeniz bir fayda u m m u y o r u m . Yal 

nız 43 üncü madde tatbika konulmadığ ı için Bir leşmiş Milletler Konsey i 

nin talebine icabet edip e tmemekte üye milletler muhtardır lar dedi. Eğer 

43 üncü madde tatbik edi lmiş olsaydı üye milletlerin taahhüt ettikleri 

miktar kadar asker vermek mecburiyetleri vardı. Fakat 43 üncü madde 

tatbik ed i lmemiş o lduğu için miktarda muhayyer iyet vardır; yard ımın 

tatbik ında değil. Bizim anlayışımız budur. Leküm dini küm vel iyeddin. 

Siz anlayış ınızda devam edebilirsiniz, biz de anlayış ımızda devam edebi

liriz. Fakat arkadaşlar elde bulundurulan iktidar, kanunlar ı ve nizamla

rı nasıl anlamış ve anlıyor o lduğunun ehemmiyet i vardır. Çünkü onları 

anlayış lar ına göre icra ve tefsir eder. Muhalefet in de tenkid etmek, ikaz 

e tmek hakkı elbette mahfuzdur. Bir hâdiseyi mut laka b iz im gö rdüğümüz 

gibi diye iddia etmek ne onlar için, ne de bizim için doğru değildir. (Bravo 
sesleri) Bunlar muhtel i f tandanslara, temayüllere, fikri formasyonlara gö

re şekil alan seyyal bir sahanın içinde al ınmış kararlardır. 

Ş imdi müsaade ederseniz, Kore'ye asker göndermek mecbur i değildir, 

mecbur iyet yoktur iddiasını ele alarak, mecburiyet o lmadığ ına göre, alı

nan karar ın mut laka Mecl isten geçiri lmesi lâzımgeldiği iddias ına gele l im 

: Mecbur iyet olsaydı, bu mecburiyet elbette Bir leşmiş Mil letlere karşı 

o lurdu. Fakat bu mecburiyet memleket i , kendi tabirlerine göre, harbe gö

türen bir mecburiyet o lduğuna göre harbde de sulhde de son söz Büyük 

Millet Mecl is ine ait o lduğuna göre o mecburiyet mevcut olsa idi kendi fet-

va lar ınca meseleleri Meclise get irmek icabederdi. B inaenaleyh mecbur i 

yet o lmadığ ını iddia etmek mut laka Meclise getir i lmesini zaruri kılar gibi 

bir kaziye ortaya atı lamaz. Şimdi arkadaşlar harb hali midir, sulh hali 

midir, biz harbe mi girdik, harb olur mu olmaz mı, harb kararı mı değil 

mi?. . Sayın Faik Ahmet Barutçu diyor ki mademki orada bir muharebe 

cereyan ediyor, mademki orada silahlı kuvvetler çarpışıyor, bir şekil me

selesini esasa takaddüm mü ediyorsunuz? Orada harb cereyan etmekte

dir. B inaenaleyh harb ilan o lunmuştur. Öyle farzedilmesi lazımdır. Niçin 
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şekil üzer inde duruyorsunuz, niçin işin özüne itibar e tmiyorsunuz? Di

yor. 

Arkadaş lar Faik Ahmet Barutçu 'nun ve C. H. Partisinin muhalefet i 

nin te lakkisine göre hadiseler cereyan etse idi bugün dünyan ın manza

rası büsbütün başka olurdu. Bugün dünyamızda müesses olan siyasî 

vaziyet harbin hiçbir Devlet tarafından hiçbir Devlete i lan ed i lmemiş ol

duğu esasına dayanmaktadır . (Soldan bravo sesleri) 

Eğer harb ilan edi lmiş olsa bugün dünyanın manzaras ı , tekrar arze-

d iyorum ki, büsbütün başka olurdu. Hiçbir Devlet hiçbir mil let bugün 

birbir iyle harpte o lduğunu, harb ilan edilmiş o lduğunu kabul edecek va

ziyette değildir. 

Bir de biz im Meclise gelip ge lmemek meseles inde hatalı o lup o lmadı 

ğ ımız ı tebarüz ett irmek için Amer ika re is icumhurundan misal getirdiler 

ve dediler ki; benim misal olarak z ikretmemi vesile ittihaz ederek dediler 

k i : F i lhakika harb ilanı, Amer ika 'da harb ilanı Senatonun vazifesidir. Bi

naena leyh Re is icumhurun oraya silahlı kuvvetler göndermes inden harb 

i lan e tmiş o lduğu gibi bir netice çıkarı lamaz. N iç in?Çünkü Re is icumhur 

hukukçular ı çağırmış, veyahut hukukçular bir arada toplanmışlar , harb 

hali, harb ilanı vaziyeti o lmadığı hallerde silahlı kuvvetler göndereb i lme-

nin m ü m k ü n olacağına hukukçular karar vermişler. Bu sebepten dolayı 

Amer ika 'da senatoya g idi lmekten sarfınazar edi lmiş ve silahlı kuvvet ler 

Kore 'ye gönderi lebi lmiş. Bunun ispat ettiği hakikat şudur k i : Amer ika 'da 

da Kore 'de cereyan eden, muharebeler i bir harb ilanı mahiyet inde telak

ki edi lmiyerek, Senatonun, kongresinin karar ına arzedi lmekten vareste 

addedi lmiş ve Cumhurbaşkanın ın salahiyetleri dahi l inde görülmüştür . 

Bunun ispat ettiği hakikat tamamen bizim tezimize tetabuk etmektedir . 

(Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Muhte rem arkadaşlar, bize diyorlar ki, d ikkat edecek olursanız -bu

nu bir tariz maksadiy le arzetmiyorum- muhalefet in i fadelerinde müşte

rek olan taraflar vardır. Daha evvel diğer bir muhalefet ad ına veyahut da 

müstaki l olarak konuşan arkadaşta Heyeti Veki le kararını nası l aldınız, 

bunda bir ittifakınız var mıdır, ekseriyetiniz var mıdır, kararı niç in ilan 

ettiniz, etmediniz gibi b irtakım kurcalamalar yaptı lar. Ş imdi Halk Parti

sinin muhalefet i de diyor ki, siz bu kararı al ırken hukukçulara tetkik ve 

tahkik ettirdiniz mi, dört bir tarafını gösterdiniz mi? Kararı nasıl aldığı

mızı zannediyor lar? Malumatlar ı nedir? Acaba komiteci l ik hal inde çal ış

makta ve Heyet i Vekile olarak dört duvar arasında nasıl ça l ı şmakta oldu

ğumuzu gözet lemek haline mi geldiler? (Soldan gürültüler) 
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Hang i hukukçular ı çağıracaktık? (Soldan Nihat Erim'i sesleri) 

Muhte rem arkadaşlar, mut laka bizsiz, mut laka bensiz Türk iye o lmaz, 
mut laka bensiz Türkiye idare edi lmez zihniyetine her şeyden evvel bir 
son ve rmek lazımgelir. (Soldan şiddetli alkışlar) Hukukçu lardan sorulmal ı 
idi, ö tek inden berikinden danışmak idi, iddiaları bir nokta ve esasa irca 
ed i lmek icabederse ortaya çıkacak çıplak hakikat, bundan ibarettir. 

Muhte rem arkadaşlar, muhalefet gazetesinde de bu fikir ortaya atıl
mıştır. Hariciye Vekalet inin noktai nazarının al ınmadığı i leriye sürül
müştür . Nereden biliyorlar, içinde mi idiler Hariciye Vekâlet inin, Heyet i 
Veki lenin içinde mi idiler? Soruyorum, nereden bi l iyorlar? 

Arkadaşlar , bu o kadar hakikatten âri bir iddiadır ki; iki cümle ile 

maruzat ta bu lununca bunun mahiyetini an lamakta gec ikmiyeceksiniz . 

Güvenl ik Konseyinin kararı bize tebliğ edildiği zaman bu karar ın Ha
riciyenin bürolar ında kayda tabi tutulduğunu, bu karar ın Har ic iyede 
müzakere edildiğini, bu kararın cevabının Haric iyeden ç ıkmış o lduğunu 
tasavvur e tmek gayet tabiîdir. Bunun aksini iddia e tmek için bir bi ldik
leri o lmak lazımgelir. 

İkinci olarak arkadaşlar, tekrar oradan bize birçok müracaat lar vâki 
o ldu. Elbette tabiî olarak bunları bürolar işledi, tekrar büro cevabını yaz
dı, Heyet i Veki lenin tasvibine arzetti. Arzett iğ im gibi bunun aksini iddia 
edeb i lmek için bildikleri bir şey o lmak lazımgelir. 

Görüyorsunuz ki, muhalefet diye sabahtan akşama kadar b i r tak ım 
uydurmalar ve dedikodular icat edilmektedir. Ve muhalefet in gıdası böy
lece ded ikodu ve uydurma haber olduğu manzaras ı görülmektedir . (Bra
vo sesleri ve alkışlar) Burada, B. M. Meclisinin bu kutsi kürsüsünde bun
ları ifade etmekten maksad ım, yarınki gidişimize daha sal im bir istika
met verebi lmek endişesinden doğmaktadır . Muhalefet sabah akşam ya
lan üğüten, dedikodu üğüten bir değirmen hal inde işl iyemez. Dikkat ede
cek olursanız mütemadiyen sabahtan akşama, akşamdan sabaha gaze
telerinin bütün nüshalar ı meydandadır . Her gün sabah akşam tekzip 
ed i lmeye yet iş i lmeyecek yazıları, uydurma havadisleri icat etmektedir ler . 

Muhte rem arkadaşlar, y ine yarının gidişine, memleke t menfaat ine 

uygun bir ist ikamet verebi lmek için bir iki noktaya daha işaret e tmeme 

müsaade buyurmanız ı rica eder im. Benden daha evvel konuşan Millet 

Part isinin tek mümessi l i arkadaşım.. . 

O S M A N BÖLÜKBAŞ I (Kırşehir) — Sağ ol. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (Devamla) — Bir feveran hal inde : 

A d a m , bu adam tâbirlerini kullandı ben inc inmedim. İnc inmeye ne hacet 
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var; yalnız bir noktaya işaret etmek lazımgelir ben de kendis ine : Bu 

adam diyebil ir im, bu herif diyebil irim, daha ilerisini söyl iyebil ir im. Bun

dan ne çıkar, seviyemi göstermiş o lurum. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Söylersen cevabını da alırsın. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (Devamla) — Cevaba, cevapla m u 

kabele etmek mümkündür . Ben bunu söylemiyorum. Dikkat ediniz arka

daşlar, bunlar söylenebilir, d iyorum. Herkes, karınca karar ınca seviyesi

ne göre bunlar ı söyliyebilir. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Hepimiz birbirimizi biliriz, sizin se

viyeniz de ma lum. (Soldan, sus küfretme, sesleri). 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (Devamla) — Muhterem arkadaşlar , 

bağırarak, çağırarak memleket in bu ulvi çatısını bir kargaşal ık m a k a m 

hal ine get i rmeye çalışmak, memleket in menfaat ine sayı lmaz. (Soldan bra
vo sesleri, alkışlar) Dikkat edecek olursanız sözleri tükendikçe tahrike git

tiler. Söyl iyecekleri kalmadığı için sizleri tahrik ettiler. Tahr ike kulak as

m a m a k lazımgelir... Hatta konuşmalar ı takyit eden İçtüzükte ne kadar 

h ü k ü m varsa bunu elbirliğiyle tadil edel im, 20 dakika mı okuyacaklar , 

40 - 80 dakika okusunlar, ne söyliyecekleri varsa ortaya döksünler . Bu 

gibi takyidatı ortadan kaldıral ım da bizi konuşturmadı lar diye artık bir 

şey m ü m k ü n olmasın (Soldan, alkışlar). Muhterem arkadaşlar, birbir imize 

tariz e tmek lazımgelirse hakikaten söyliyecek çok söz vardır. Bunlar ı bir 

tarafa bırakal ım. Ben kendilerine diyor m u y u m ki; arkadaşlar iy le bera

ber mil letin huzuruna çıkıp iki sene bir muvazaa efsanesiyle koskoca bir 

partiyi mil let nazarında yok o lmak vaziyetine getirdiniz. 14 Mayıs bunun 

ne kadar kötü bir efsane o lduğunu bütün açıklığı ile ortaya koyduktan 

sonra artık Türk Milletinin huzuruna siyasî bir parti olarak ç ıkmamas ı 

icabederdi . Diye bir tarizde bulunuyor muyum? (Soldan, şiddetli alkışlar). 

Aziz arkadaşlar ım; muhterem arkadaşlar ım, bunlar ın hepsini maz iye 

intikal ett irmek çok yer inde olur. Faik Ahmet Barutçu arkadaş ımın dedi

ği gibi mazinin ananeleriyle yeni bir devir kuru lmas ına sayetmekten zi

yade yeni kuracağımız devri asil ve isabetli ananelere istinat ett i rmeye 

ça l ışmak çok daha yer inde olur. (Soldan ve sağdan alkışlar) Hassaten gayet 

yer inde olarak bahsetmekte oldukları millî birliğin icaplarının böyle te

celli etmesi lâzımgeleceğine kani im. Yoksa burada, bu kürsüde konuş

turmuyorlar , yapmıyorlar, etmiyorlar suretinde haykırmak, arkadaşlar ı 

tahrik e tmeye çalışmak, arkadaşları veya teşekkülleri şu ve bu şekilde 

rencide e tmeye uğraşmak bizi hayırlı yola götürür teşebbüslerden değil

dir arkadaşlar. (Soldan sürekli alkışlar) 
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B A Ş K A N — Hamdul lah Suphi Tanrıöver. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis Bey, şahs ıma taarruz edildi, 
söz ist iyorum. 

B A Ş K A N — Söz vereceğim. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Partim namına cevap vereceğ im, 

tercih edil ir im. (Gürültüler) Tüzük var, tüzüğü ç iğniyorsunuz Reis Bey. (Gü

rültüler). 

H A M D U L L A H SUPHİ TANRIÖVER (Manisa) — Aziz arkadaşlar ım, sa

at dokuza gelmiş. Siz üçte içt ima ettiniz. Yar ım saat kadar bir tadil yap 

tınız. Demek ki, 6 saattan beri içt ima halindesiniz. 

Sizinle geniş konuşmak isterdim, asıl mevzuuma temas e tmek ister

d im. İtiraf edeyim ki, arkadaşlar yorgunluğunuzu unutarak konuşmak 

e l imden gelmiyecek. Uzun uzun hatiplerimizi dinlediniz, çok şayanı dik

kat fikirlere rasgeldiniz. Haklı, haksız birçok şeyler teşhir edildi. Bana sı

ra geldiği vakit yorgun bir saatınızda karşınıza çıkt ım. ("Hayır, dinleyece
ğiz, çok zindeyiz" sesleri) 

Aziz arkadaşlar ım, 1948'de Lüksemburg 'a gitt im. Dünyan ın birçok 

köşeler inden murahhaslar gelmiş.. . Günlerce toplandık.. . Benimle bera

ber memleket in güzide birkaç gazetecisi de orada hazırdı. Nihayet son 

nutuklar ımız ı söyledik ayrıldık... 

Gece baş ımı yastığa koydum ve kendi kendime ded im ki, asıl mevzuu 
konuştuk m u ? Cevap verdim : Konuşmadık! Dünyanın her taraf ından 
ge len murahhas lar birçok meselelere temas ettiler, fakat bir tek mesele , 
bü tün dünyayı tehdit eden, yürüyen bir karanlık var, o rman ve mağara 
devirlerini yeniden dünya üzerinde teksif e tmek istiyor. Mil let lerin can 
vererek, kan akıtarak asırlar boyunca elde ettikleri nimetler i berhava et
mek istiyor... Kimse cesaret edip buna temas etmedi . Döndük, dolaştık, 
ayrıldık... (Gürültüler) 

Müsaade buyurunuz, beni dinledikten sonra anl ıyacaksınız . Kast ım, 

sizin hayır dediğiniz vakit düşündüğünüz şey değildir. 

Başka bir seyahatte daha bu lunmuştum, O k y a n u s u aşmış , Amer ika 

sahil ler ine gitmişt im. Dinler arasında bir tesanüt mevzuubahist i . Her ta

raftan murahhas lar geldiler, konuştular. Aynı suali so rdum : O mese le 

ye temas ettiler mi? Hayır, etmediler... 

Ş imdi aziz arkadaşlar ım; hatipler birbirini takip ediyor, her birini hu

susi bir hürmet le muhabbet le dinledim. C. H. P.'ne mensup eski arka

daşlar ım var. Yanl ış düşünceler le karşınıza gelebilirler. Fakat bu, 30 se-
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nelik müşterek hatıralar dolayısiyle beni onlara yabancı e tmeye kafi gel

miyor. Tuttuklar ı yol yanlıştır vazgeçsinler, ist iyorum ki, doğru düşün

sünler. (Soldan alkışlar). 

Millet Partisinin Meclisteki tek hatibi karş ımıza çıktı : O s m a n Bölük-

başı. Dikkat ett im, ilk defa dinl iyorum, ne güzel konuşuyor , ne kadar ko

laylığı var, ne çok menabi i var. Haz ile dinledim. Fakat kend ime sordum, 

haklı mıdır davasında? Yanlıştır, haksızdır. (Soldan bravo sesleri) Evet hak

sızdır. 

Ben Galatasaray sıralarında bir talebe olarak okurken, coğrafya ho

camız bize bir Rusya'dan bahsetti , 80 milyon nüfusu varmış . 

Körnische Zeitung'da Vanberi 'nin bir makalesini okudum, Büyük 

Petro 'nun zamanında yalnız 15 mi lyonmuş. Birinci Cihan Harbine, girdi

ği z aman ne kadardı diye dikkat ettim, 200 mi lyonmuş. Ş imdi zavall ı Av

rupa 'nın Şarkında ele geçirdiği memleketler i düşünüyorum ve soruyo

rum kend ime : Varşova 'nen sesi nerede, Lehistan' ı işitiyor muyuz? Ha

yır, boğulmuştur . Lehistan' ın sesi yoktur. O Lehistan ki, bugün va tan ım 

dediği topraklara ne vakit geldiğini tarih dahi kaydetmiyor! . . 

Yedinc i asırdan beri prenslerin etrafında toplanmış bir Çekos lovakya 

vardır . Büyük faziletlerin vatanı olan bir memlekett ir . Acaba Prag 'dan bir 

ses duyuyor musunuz? . . Gazeteler imizde. Prag 'dan gelen bir telgraf var 

mıdır? . Hayır onun sesi de boğulmuştur. 

13 sene Bükreş'te vazife gördüm. Size tarif edemem, o halka, o top

raklara ne kadar bağlanmış ım. Türkü ne kadar severler. Ne zaman sey

yah istesem valilerini yan ıma verirlerdi, maiyetinle beraber gezdireceksin 

derlerdi. Romenler Türk dedikleri vakit can atarlar. Soruyorum, Bük

reş' in sesi var mı?. Bükreş ' in de sesi boğulmuştur. 

Peşte 'nin sesini duyuyor musunuz? . Onun da sesi boğulmuştur . Be

reket versin Belgrat, ben komünist im diyor, "Slav o lmam, or todoks ol

m a m , Moskova 'n ın uşağı o lmama kafi değildir" diyor, ayrı bir memleke t 

olarak duruyor . Bu biz im için bir teselli oldu. 

Arkadaş lar ben size Avrupa 'n ın Şarkındaki Rusya 'dan bahset t im. Av

rupa 'nın dış ında terkedilmiş Türk devletlerinden bahsetmed im. 

Ş imalde bir Kazan Hanlığı vardı. Kanuni Sultan Sü leyman zamanın

da heyet yolladılar, biat teklif ettiler. O zaman muamele t amamlanamad ı 

ve bu o lmadı . Acaba bu Kazan'dan şimdi ne kalmıştır diye sorsaydınız ce

vap verecekt im; Kazan' ın içinde bir avuç Türk, köylerin içinde bir avuç 

adam kalmıştır. Öbürleri mahvo lup gitmiştir. 
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Daha aşağıda bir Astrahan var. Kababanın içinde beş, on Türk, ka
sabanın etrafında birkaç kişi!.. Ötekilerin hepsi kaybolup gitmiştir. 

Bir Sibir Hanlığı vardı, bunlar ın bir kısmı Ural dağlar ına kadar, bir 

k ısmı ise Şarka doğru yayılmıştı . Bugün Sibir Hanl ığ ından bir şey oku

yor musunuz? . Hayır, çoktan mahvo lup gitmiştir. 

Y a Kıpçak?. Kıpçak nerede?. Evliya Çelebi 'nin seyahatnames inde an

lattığı, Rus prenslerinin 150 sene birbirine rekabet ederek da lkavukluk 

ettiği Kıpçak silinip gitmiştir. 

Bundan 3-4 sene evvel Tass Ajansında bir haber çıktı. A lmanya mağ

lup o lduktan sonra bu haber neşredilmişti. Kır ım'da bir tek Kırım'lı kal

mamışt ır . Hepsi yok olup gitmiştir. 

Öbür tarafa geçiniz. 

16 ncı asırda Korkunç İvan devrinde Barbak isminde bir avuç Rus 
Şark tarafına geçti; ondan sonra Semerkand' ın yan ında bir Rus Semer-
kand' ı Hokand' ın yan ında bir Hokand' ı peyda oldu. Ahal i yığın yığın mu
haceret etti ve Muazzam eski Türk vatanı bütün ülkeleri yaratmış olan 
Türk vatanı ruslaşıyor. Orası kendi faciasına terkedi lmiş gidiyor. 

Ş imdi Kore 'den bahsedil iyor, hatipleri birbirini takip ediyor, onları 
azami hürmet ve muhabbet le dinliyoruz. Şimdi aziz arkadaşlar ım size bir 
sual sorayım : Delikanlılarınızı Kore'ye gönderdiniz? Val lahi asla Kore 'ye 
göndermedin iz , Kafkas sınırlarına gönderdiniz. (Soldan alkışlar). 250 bin 
zavall ı Türk muhacir inin el inde toprağı, evi eşyası nesi varsa alarak hu
dut lar ımıza yığıyorlar. Fikir kimindir? Cesaret nereden gel iyor? Aynı yer
den geliyor. İşte delikanlı larımızı oraya gönderdiniz. Ya Hükümet tered
düt etseydi, bekleseydi teşrifat, merasim şu şekil, bu şekil diyerek asker
lerimizi oraya göndermeseydi . . . 

Ben birşey anlamak istiyorum, acaba İkinci Cihan Harb inde birbiri
ne dayanmadan muharebe eden muazzam devletler karşı duramazken 
ben kendi baş ıma durabil ir miy im? Ben kendi baş ıma müda faamı yapa
bilir miy im? Yapamam. İki kutup ayrılmıştır. 

Burada, 1945 senesinde idi; Sanfransisko'ya yol ladığınız heyet, Sanf-

ransisko Charte' ı ile buraya avdet etti. 18-19 milletvekil i a rkadaş söz al

dılar, ben de aldım ve dedim ki : Bir tarafta bir millet var, iki C ihan Har

binin harap ve perişan ettiği, yaktığı dünyaya bir yard ım eli uzanmas ı 

mevzuubah is ise bunu yalnız o millet uzatabilir, Dünya ordusu iç inden 

Amer ika 'n ın sesini çekersen geriye kalan kimin sesi olacaktır, k imin ta

h a k k ü m ve tecebbür sesi olacaktır? O işaret ettiğim memleket in , Mosko

va 'nın sesi olacaktır. O halde oradan gelen Chart ' ı tasdik ediniz. Heyet ler 
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top lanmış maddelerde şu var mı, bu var mı, müzakere etmişler. Biran be

raber düşünel im. Yeni bir Cemiyet i Akvam mı düşünüyoruz? Konuşa

caklar, siyasi edebiyat yapı lacak, sofralar kurulacak, birbirleriyle el sıkıp 

ayrı lacaklar, yeni bir Cemiyet i Akvam olacak... Böyle bir Birleşik Mil let

ler mi düşünüyorsunuz? 

Milletler kendi topraklarında, ufağı büyüğü hür olarak insanl ık hak-

lariyle birl ikte yaşıyacaktır. Bu nereden çıkar? Kanını vermeye hazır mil

letlerin içt ima ettikleri yerden çıkar. 

Bugün Hükümet , Meclisin kararını almalıdır deniyor. Önceki müza

kerelerde hazır bulunanlardan biri de benim. San Fransisko Chart ' ı bu

raya geldiği vakit yardım esası harbi tazammun ediyordu. Yard ım lûtuf-

la mı, beş, on para ile mi olacak? O yardımın ne faydası var? İmparator

luk kurmuş olan muazzam İngiltere, Amer ika 'dan yard ım ararsa ben 

Amer ika 'n ın yardımını aramayacak mıyım? Zavall ı Türk Milleti, b in bela

dan artakalan, kahramanlar yetiştiren Türk milleti Türk Vatan ından 

uzakta muharebeler ediyor. Kendisine has olan müstesna sezişiyle -ki 

onun kadar sezişi olan ancak İngiliz milletidir- oradaki muharebe ben im 

muharebemdi r dedi. bütün Asya toprakları eski Türkün vatanıdır, evinin 

av lusudur. Yar ın gençlerimiz zaferler içinde, ikliller içinde oradan döne

cekler. Onlara "Kore'de yabancı mı idiniz" diye sorsanız ne diyecekler; 

"Hayır diyecekler, burası biz im topraklarımız, biz im bildiğimiz yerler, bü

tün Asya topraklarını kendi topraklarımız olarak biliriz" diyecekler. On

lar bunun için oraya gittiler. 

Biz burada asker gitmeli miydi g i tmemeli mi idi. Mecl ise gelmel i mi 

idi, ge lmemel i mi idi diye münakaşa yaparken oradaki lerden 4-5 tanesi 

gel ipde "Efendiler siz burada ne yapıyorsunuz, ben mil let imin saadet ve 

bekas ı için seve seve kanımı ver iyorum" dese ne cevap vereceksiniz? (Sol

dan bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaş lar ım, unutulmaması lazım gelen bazı şeyler vardır : Ben New 

York ' ta geçirdiğim günlerden birinde bir hevese kapı ldım. Sel im Sarper 'e 

bir haber gönderdim, "Eisenhover ' i ziyaret etmek ist iyorum" ded im ve zi

yaret ett im. Onun bana söylediklerinden bir tek kel ime söy lemiyeceğ im. 

Bundan nefsimi meneder im. Benim ona söyledikler imden bazı larını söy

leyeceğim. 

Beni Ko lombiya Darül fünununda kabul etti. Yunani üs lupta muaz

zam bir saray. Karşı karşıya oturduk. O hariciyeden, ben im yaş ımda bir 

ihtiyarı davet etmiş, Fransızca konuşuyor. Ben de ben im dinledikler imi o 

da dinlesin diye Vatan Gazetesi muhabir i Feridun'u Demokan ' ı a ld ım, 
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sordum, ne diye hitap ediyorlar, rektör mü? Üniversitenin başındadır , 
rektör demiyorlar, bir Cihan Harbinin başkumandanıd ır , general ve ma
reşal de demiyorlar. "M. Le President" diyorlar. "Mousicur le President 
ded im, bir Rus meselesi var, bunu bugünün meselesi diye müta laa eder
sek yanl ış , yirmi senenin meselesi diye mütalaa edersek y ine yanl ış , on 
bir as ırdan beri mevcut olan bir Rus meselesi var, 11 asırdan beri inki
şaf hal indedir . " 

Arkadaş lar bunun müessisi Ruriklerdir. Hangi mil lettendir bilir misi

niz? Bir çoklarınız bilirsiniz. İskandinavdırlar, Cermen ırkındandır lar. 

İkinci birşey, hanedanlar birbirini takip ediyor. Gogenrod. Holştayn 

hanedanı A lman ırkından gelir. Arka arkaya yıkı lan taçların, tahtların 

sonuncusu olan Romanoflar yalnız kadın tarafından Büyük Petro ile ala

kadardır . Kırım'ı bizden alan Katerina Alman'dır . 960 küsur senes inde 

bir hataya düşmemek için adedi tam olarak söy leyemeyeceğ im. Bizans 

İmparatoru Kiyef Büyük Prensine müracaat ediyor, Si lyatoslav bana yar

d ım gönder in diyor. Si lyatoslav Cenu'ba iniyor, Bulgarları yeniyor, fakat 

Balkan' ı çok beğeniyor ve geri çeki lmek istemiyor. Onun yer ine Si lyatos-

lav'ın davetini yapmış olan Semti les yerine tahta gelen Sezar Misel ordu

sunun başına geçiyor ve Rusları geri kovuyor. Ricat esnas ında Balkan

larda Türkler var, çok eski... Osmanl ı Türkleri en son gelenler. 

Son zamanlarda muhtel i f ist ikametlerde mütemadi mücade le etmiş 

ve o topraklara gelmişiz. 

Eisenhover 'e d iyorum : "960 küsur ilâ 1950, Ruslar Balkanlarda, Re
is Efendi meseleyi bu cepheden mütalaa ediniz, ufak tedbirler al ırsanız, 
şuradan buradan biraz toprak verirseniz meseleyi hal ledemezsiniz . On 
bir asırlık mesele ile siz de karşılaşırsınız!" 

Ş imdi arkadaşlar ım; yangınlar başladı. Birinci yangını yüreğ im par
çalanarak Yunanistan 'da seyrettim. Niçin? Benim en tabiî müttef ikimdir . 
Kaderi ile bana bağlı olan millettir. Balkan'ı baştan başa tutan İslavlık bir 
gün Selanik'e ve Akdeniz 'e inerse onu da beni de yutacaktır . Demek ki, 
tehlike so lumda Balkan'da duruyor. 

İkinci bir mücadele seyrettiniz; İran içlerinde kavga oldu, yerli ler bir

birleriyle mücadele ettiler. Demek ki, sağ yanımızda da yang ın vardır. 

Nereyi uzak 'görüyorsanız orada Rus hududu vardır. Kore 'de de Rus 

hududu var mı? Var... Tayyare iki günde askeri oradan buraya naklede

bilir mi? Edebilir. O halde harb benim hududumdadır . O halde mücade 

leyi Millî hudutlar ımız ı korumak için yapıyoruz, başka bir maksat la yap

mıyoruz. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 
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Bir ke l imenin manas ında ufak bir yanlışl ık o lduğu zehab ınday ım. 
"Recommandat i on " kelimesini "Tavsiye" diye tercüme ettiler, tavsiye de
ğildir. Hür millet hür millete emir vermez. (Soldan bravo sesleri, şiddetli al
kışlar) Birleşik Milletler, emir ver iyorum demez. Charte ' lara göre bu bir 
tavsiye değildir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlar ım, bahsimin sonundayım. Bir iki dakikanız ı daha ri

ca edeceğ im. (Soldan devam sesleri) Teşekkür eder im. 

Dünya parçalanmıştır . Bir tarafı karanlıklara boğulmuştur . Her ta
rafta cereyanlar yapıyorlar. Biz im içimizde de var, bazı mektep ler imize 
s ızmış, gençlerimiz arasında yer tutmuş. Meyyusuz, bedbaht ız ! Biz mu
azzam tarihi olan bir milletiz. Türk Milleti fakirdir, Anado lu 'su virandır. 
Demin Uruguvay 'dan Guatemala 'dan Amerika 'n ın herhangi başka zaval
lı bir memleket inden bahsetti ler. O muazzam tarih a rkamda durdukça 
dünyanın en zengin milleti benim milletimdir! (Soldan alkışlar) 

Ş imdi arkadaşlar, Amerika, İngiltere ve bu camia etraf ında toplanan
lar k imlerse biz onlarla beraberiz. Müşterek bir cephedeyiz . Türk vatanı
nın müdafaas ı için onlarla sonuna kadar beraber g i tmek lazımdır. Hükü
met imiz gayret ediyor, hergün biraz daha onlara yak laşmak için lazım ge
len tedbirleri a lmakta kusur etmiyor. 

Bizi At lant ik Paktına almamışlar, büyük kusur. Hayır büyük kusur 
değil. At lantik Paktına alan devlet kimdir sualini so rmama müsaade eder 
misiniz? Amer ika dese ki, ben kendi baş ıma al ıyorum, diyebil ir mi? İngil
tere diyebil ir mi? Diyemez. Onlar bir grup hal inde birbirini ikna ederek 
bunu yapabil ir ler, cebrü kahirle değil. Bir Belçika çıkıp da, Şark' taki Tür
kiye'yi uzak görüyorum, ben oraya g i tmem diyorsa Amer ika ne yaps ın is
t iyorsunuz? Öbürü kahır mı kullansın ist iyorsunuz? M ü m k ü n mü, 
m ü m k ü n mü bu? 

Şimdi son cümlemi arzediyorum. 

Dünyan ın muhtel i f köşelerine seyahatlarım oldu. Bazan vadi lerden 
geçt im baş ımı kaldırdım, Adana 'dan sonra bir yalçın kayayı seyrediyor
dum. Kendi baş ıma muazzam bir duvar hal inde. Aynı güneş binlerce, 
yüz binlerce, milyonlarca seneden beri onu ısıtmış. Aynı yağmur lar onu 
ıslatmış.. . Günün birinde bir çatlak peyda o lmuş. C. H. Partisi ve Demok
rat Parti bütün ana meselelerde beraber, o yalçın kayalar gibi selleri ge
ri çeviren bir vatan tehlikesi karşısında tek sesle konuşan, aynı mayaya 
mal ik tek heyet halinde ancak mevcut olunabilir. Biz memleket in musi
bet günler inde, tehlikenin etrafı sardığı günlerde birbir imizden ayrı ola
bilir miyiz? Şu noktada bir itiraz, bu noktada bir itiraz... Bunlar ın hepsi 
küçük küçük meselelerdir. Büyük mesele, vatan meselesi karşıda., . . 
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Ulus Gazetesini aldım, orada yazı yazan benden yaşl ı bir adam var, 

hepiniz tanırsınız. Hüseyin Cahit Yalçın, o gazetede, "ben iç kavgayı bı

rak t ım" diyor. İç kavgaları bırakacağız, konuşulup hal ledi lmesi laz ım ge

len meseleler i dostça halledeceğiz. Fakat vaktiyle Anado lu isti laya uğra

y ıp da ö lümün çukuru kazıldığı zamanda Millet nasıl bir araya toplandı , 

kadın, çocuk, erkek, genç ve ihtiyarı ile mücadeles ini yaptı , ve muzaffer 

oldu ise bugünkü büyük, a lemşümul tehlike karş ıs ında da iki part inin 

vazifesi aynıdır. Yekpareyiz, aynı hamurdan ve aynı mayadanız . (Bravo 

sesleri, sürekli alkışlar) 

AVNİ D O Ğ A N (Yozgad) — Grubumuz adına üç defa söz istedim tekrar 

is t iyorum. 

B A Ş K A N — Müsaade buyurunuz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 

adına Sayın Barutçu konuştular. Şimdi Demokrat Parti Grubu ad ına 

Muhit t in Erener söz istemektedir, ona söz vereceğim. 

AVN İ D O Ğ A N (Yozgad) — Ondan sonra bana söz lütfedecek mis iniz? 

B A Ş K A N — Osman Bölükbaşı da kendi şahsının mevzuubah is o ldu

ğunu ileri sürerek söz istemiştir. Müsaade ederseniz bu hususu tenvir 

eden 95 inci maddey i okuyayım; 95 inci madde: Kendis ine sataşı lan ya

hut ileriye sürdüğü düşüncenin tersine bir fikir isnat lanan Mil letvekil i

nin her zaman söz istemek hakkıdır. Bu halde o milletvekil i niçin söz 

söy lemek zorunda kaldığını bildirir ve başkan meseleyi ö lçümler . 

Başkan buna yer olmadığını bildirip de Milletvekili d irenirse kamu

tay, görüşmesiz ve gösterme oyu ile mesele hakkında bir karar verir. 

Ş imdi arkadaşımız, başkanın ö lçümünden dışarı ç ıkarak, ona razı ol

mayarak direndiğine göre, n izamnamenin 95 inci maddes in in son fıkra

s ına nazaran, görüşmesiz bu arkadaşa söz verip ve rmemey i reyinize ar-

zedeceğ im. Söz veri lmesini isteyenler lütfen el kaldırsın.. . Ver i lmemes in i 

isteyenler.. . Kabul edi lmemiştir. 

Ş imdi , Demokrat Parti adına sözcü Muhitt in Erener konuşacakt ı r . 

MUHİTT İN ERENER (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, müzakere ler in 

baş ından beri gerek gensoruyu sormuş olan arkadaş lar ım ve gerekse 

C.H.P. adına konuşan arkadaşım bazı metinler üzer inde durarak inceden 

inceye yaptıkları tetkikata istinat edip Hükümet in evvela Kore 'ye asker 

gönderme vecibesi karşısında bulunmadığını saniyen her hal ikarda Hü

kümet in böyle bir kararı, Mecl isten geçirdikten sonra, ancak alabi leceği 

noktasını ileriye sürdüler. 
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Arkadaşlar , hukuk, bazı kitapların arasına sıkışmış rijit, cansız keli

meler in i fadelerinden ibaret değildir. Burada arkadaşlar ım, hukuki haya

tın ilca ve zaruretleriyle bi lhassa böyle müh im bir davada millî menfaat

lerimizle yakinen alakalı olarak mütalaa edi lmek gerekir. Bu kadar bü

yük hassasiyet le , naslara bağlı kalıp behemehal Hükümet i mesul e tmek 

gibi neticeleri istintaç etmekten ibaret olan tefekkür sistemi, bana müsa

m a h a tanımayan nassa bağlı skolastik devirleri hatırlattı; ürperd im ar

kadaşlar . 

Muhte rem arkadaşlar; realiteleri bir tarafa bırakıp da sadece cansız 
hükümlere dayanarak hareket etmeye çal ışmak semerel i o lmayan bir 
tarzdır. Orta yerde tehdit edilen dünya sulhu var, orta yerde fiilî bir teca
vüz var. Bu fiilî tecavüze acaba mahal l inde herhangi bir istila gayesiyle 
mi yoksa Bir leşmiş Milletler Teşkilatının böyle bir tecavüz takdir inde gös
tereceği reaksiyonu anlamak bakımından mı yapıldığı b i l inemez. Bir dev
let var, Türkiye Cumhuriyet i Hükümet i . Bütün mukadderat ın ı ve emni
yet ini Bir leşmiş Milletler idealinin tahakkukuna bağlamış , dünya barışı 
kadar kendi varlığının da kendi bekasının da teminatını Bir leşmiş Millet
ler Teşki lât ının ve Birleşmiş milletler Müessesesinin iş lemesinde gö rmüş
tür. 

Arkadaşlar , Birleşmiş Milletlerin bu müesseses ini sulhu devam ettir
mek yo lundaki gayretleri maalesef bu teşkilât üyeler inden bir is inin de
vaml ı baltalamalar ı dolayısiyle, yürür lüğe g i rememekte , faydalı o lama
maktadır . Böyle bir zamanda talihin bir cilvesi bu baltalayıcı üyen in Gü
venl ik Konseyi ne iştirak etmediği bir anda Güvenl ik Konseyi bu şartı 
muayyen bir hukuk anlayışına bağlayıp bir karara vardı. 

Arkadaşlar , beynelmilel hukukta mesnet ve kaynaklar nelerdir? Ar

kadaşlar, tarafların bir muaheden in akdi sırasında ileri sürdükler i hu

suslar tespit edilir. A m a bir muahedenin tatbikında taraf teşkil eden dev

letlerin müşterek görüşleri yeni bir fiilî hukuki vaziyet husule get irmiş. 

Bunda şüphe mi var? Bize şartın 43 üncü maddes i baltalandığı için bi

zi emniyete götürecek sistemin kuru lmamas ında müşteki bu lunduğu

muz zamanda kendil iğinden 43 üncü maddenin böyle bir yard ım sulhu 

yen iden tesis etmek için Bir leşmiş Milletler fiilî yard ım temin e tmek hu

susunda esaslı bir şart bulunmadığ ın ı kabul etmiş oldu. Kaldı ki, her 

şeyden evvel bizim menfaatimiz ona ait idi. Hükümet in iz dak ika fevt et

meden , derhal bu hususta kararını aldı ve Güvenl ik Konseyi taraf ından 

emrivaki hal inde al ınan karara ilk icabet eden devlet oldu. Ondan sonra 

12 devlet daha icabet etti. Şuraya dikkat etmek lâzımdır ki, yard ım gör-

dermeyen devletler itiraz ettiler, fakat itiraz eden tek bir devlet yoktur . 
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Yani Güvenl ik Konseyinin böyle bir karar a lmaya yetkisi yoktur diye iti

raz eden bir tek devlet yoktur. Bu ne demekt ir? Bu şu demekt i r ki, bun

dan sonra dahi bu 43 üncü maddeyi baltalamak için bir tecavüz hadise

si o lursa bu tecavüz hadisesinin bast ır ı lmasında bu hukuki ve fiilî vazi

yet tekerrür edecektir, demektir . 

Biz im bundan daha büyük emniyet imiz olur mu arkadaşlar . Ş imdi 

d ikkat ett im, iç politika gayretleriyle, izah edeceğ im arkadaşlar ım, geç

mişteki bütün hakikatleri açıklayacağım, iç pol it ika gayretleriyle Hükü

met in karşıs ına çıkılıyor. Hükümet diyor ki : Emniyet in Bir leşmiş Mil let

lerin 42 ve 43 üncü maddeler inde yazılı şekilde Bir leşmiş Yard ımlar ta

arruz yer ine gönderi lmesiyle kaimdir. Fakat 43 üncü madde tatbik edil

mediğ i için şimdi fiilî bir vaziyet hadis oldu. Ben de icabet ett im, fiilen te-

karrür etti ki, bundan böyle bir yerde taarruz vâki o lursa diğer devletler

de Güvenl ik Konseyinin kararına uyacak. Askerî anlaşmalar o lmazsa da

hi bu, kazanılmıştır diyor. Buradaki arkadaşlarımız böyle bir şeyi biz ka

bul etmeyiz, bizim tarafımız açık kalsın yine mütecaviz lere karşı emniyet 

konseyi açı lmasın ama buradaki iç politika kavgalarımızı hal ledel im. 

Müsaade buyurursanız arkadaşlar, neresinden baksanız bu hususta 

ileri sürü lmüş olan itirazlar millî menfaatlerimize pek uygun düşmemek

tedir. Ş imdi arkadaşlar, dikkat buyurmuşsunuzdur ki, Hükümet in Kore 

kararını a lmasından bugüne kadar, muhalefet işi sadece iç pol i t ika cep

hes inden tetkik etmekte ve bütün gürültüyü bunun etraf ında teksif et

mektedir . 

A m a işin bir de dış politika cephesi vardır. Türkiye Cumhur iye t i ha

rice bir kıtayı askeriye göndermiştir , fiilen harb etmektedir . 

Bugüne kadar bu gibi dış polit ika meseleler inde iktidar kadar mesu

liyet al t ında bulunması lazım gelen muhalefet in sözcüler inden bir tanesi 

sürçü l isan şeklinde de olsa, bu Kore'ye asker göndermeye mutab ık ım 

veya deği l im şekl inde tek bir laf söylememiştir. İşin esası örtülü kaldı ar

kadaşlar. İşin esasına muhalefet yanaşmıyor ve yanaşmamak ta ısrar edi

yor. Buna veri lecek demagoj ik cevabı ben ş imdiden bi l iyorum. 

"Bu kararı verirken bizi çağırdılar mı?" 

Muhte rem arkadaşlar, böyle bir şey varidi hatır dahi olsa Demokra t 

Parti muhalefet sırasında iken o zaman ekseriyet part is inden dünyan ın 

en büyük istiskal ve hakaretini gördü, fakat hiçbir zaman memleke t me 

selelerinde küskünlük gösterip kendisinin zamirini ketmetmedi . D ü m 

düz, halkın karşıs ında samimiyetle içini döktü. (Soldan alkışlar) 
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Bugün bu memleket in bekası için ve gayelerin en mukaddes i için bir 
tarafta vatanımızın en muazez evlatları canlarını feda ederken diğer ta
raftan muhalefet oradaki çarpışmanın menfaatler imize uygun olup olma
dığını söylememişt ir . Hâlâ buradan geçmeli mi geçmemel i mi münakaşa
sını yapmaktadı r . Bunu millet istiyor : Acaba orada bu kardeşler imiz in 
yaptıklar ı savaşı kendileri mukaddes bir savaş olarak millî menfaatler i
miz in icabı olarak saymakta mıdırlar saymamakta mıdır lar? (Sağdan gü
rültüler) Müsaade buyurun, bunları bekliyoruz. 

AVN İ D O Ğ A N (Yozgad) — Söz vermiyorlar ki söyl iyel im. 

M U H İ D D İ N ERENER (Devamla) — Müsaade buyurun. 

Muhterem arkadaşlar ım, acaba muhalefet bu it irazlarında haklı mı

dır?. Hakl ıyı bıraktım, samimi midir?. Bir defa da onu şöylece bir olaylar 

üzer inde tetkik edelim : 

Meclisi behemehal toplamak ve bu kararı Mecl isten geç i rmek laz ım

dı, diyorlar. 

Arkadaş lar . Gensoru takririni hazır layan Kemal Türkoğlu arkadaşı
mızdan başka muhalefete mensup hiç kimsenin Meclisi top lamıya teşeb
büs ettiğini işitmedik. Bilakis Cumhuriyet Halk Partisini i lzam edecek şe
kilde konuşmaya yetkili bir zat, Meclisin toplanması sözleri dolaştığı za
man larda kendi gruplarının bu fikirde olmadığını ve ilerde toplanacak 
imza adedine göre böyle birşey düşünebi lecekler ini ifade buyurmuşlard ı . 

Arkadaşlar ; bir teşekkül, bir muhalefet teşekkülü birşeye ya inanır 
veya inanmaz. Takdir buyururlar ki, ekseriyeti teşkil eden zevat kendi le
ri kadar milletvekilidirler, Anayasaya göre elbette Meclisi iç t imaya çağır
mak için kiminle olursa olsun teşriki mesai edebilirler. Onlar ın imzaları
nı bek lemek nasıl olur. Nihayet diyebilirlerdi ki, efendiler, b iz im ekseri
yet imiz nihayet 60 kişiden ibarettir, biz davet ettik, ne yapa l ım bize bir 
tek kişi i lt ihak etmedi, biz vazifemizi yaptığımız halde hiç k imsenin gel
memes i ile içt imaa davet nisabını bulamadık. Bu yapı lmamışt ır . 

Ş imdi arkadaşlar, müsaade buyurursanız , Kore meseles inin aslı hak

k ında beyanlar ını huzurunuza getireceğim. 

Kore kararı intişar eder etmez, C.H.P. Genel Sekreteri bir beyanda 

bulunuyor . "Bizim takdirimize bırakılan yardımı birçok devletler gibi va

ziyet imiz ve maddî imkanlar ımız nispetinde tayin edebil irdik." Gerçi biz 

taahhüt ler imize sadık ka lma arzularını, vatanımız ın bugün karş ıs ında 

bu lunduğu durumu bi lmiyorum. Bu yardım kararı ayni z amanda muha

lefet ve Mecl ise danış ı lmadan verildiği için biz bunu uygun görmüyoruz 

diyor, maalen. Ertesi gün Başbakan kendi ler inden soruyor, sarih o lunuz 
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diyor. Neye muarızsınız; çünkü muhalefete danışmadan, Mecl ise danış 

madan bunlar güzel, sarih. Yukarda kararın asl ına taalluk eden husus

ta bir sarahat, vuzuh yoktur. Onun için Başbakan soruyor, sarih o lunuz. 

Ş imdi arkadaşlar 29 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 

nın gazeteye vermiş olduğu beyanat ı huzurunuzda okuyacağ ım. "Sar ih 

o lma daveti üzerine halen bir Kore meselesi yoktur. . 

Bugün Atlantik'ten Pasifik'e kadar uzanan bir cephe vardır. Bu se

beple Bir leşmiş Milletlerin bir cephe üzerinde tecavüze uğrayabi lecek kı

sımların mesuliyet ini üzerine alacak müşterek bir kurmay heyeti teşki

l inden sonra aza devletlerin yapabilecekleri yardımlar ı tespit etmeler i ge

rekirdi. Müşterek cephe mesuliyeti bu suretle temin olunabil ir . V e ancak 

bu usul Türkiye gibi diğer âza devletlere de emniyet verirdi. Aks i ha lde 

muhteme l bir tecavüz karşısında Türkiye 'ye nasıl yard ım edileceği ş imdi

den düşünülebi l ir . Acaba Birleşmiş Milletler Teşkilatı "Türkiye tecavüze 

uğramışt ır , kendisine ne şekilde yard ım edeceksiniz" diye âza mil let lerin 

Kore misal inde olduğu gibi sadece takdirine mi müracaat edi lecektir?. İş

te memleket hesabına içimi titreten budur" buyurdular . 

Arkadaşlar , günlerden beri müzakere edile edile bu paktı hepimiz ez

berledik söylenen bu müşterek Gene lkurmay teşkilâtının, Güvenl ik Kon

seyinin karar ına bağlı bu lunduğunu ve bu kararın da Rusya 'nın vetosu 

dolayısiyle al ınmasının imkân ve ihtimali olmadığını bi lmektedir , e lbette 

bi lmektedir . Bi lmemesi muhaldir . Demek ki, böyle bir talep vâki o lunca 

Bir leşmiş Milletler tarafından, Meclis kurulacak, buna kim Kurmaybaş -

kanı o lacak?. Hangi milletler müşterek cepheyi teşkil edecek, cephe tes

pit edilsin bana kim yardım edecek bunlar bil insin denecektir . Bu mese 

le ortaya atı ldıktan ve Meclis açıldıktan sonra C. H. Partisinin Başkanı 

bir daha bu Kore meselesine asla temas etmedi. 

Arkadaşlar , uzun müddet bu kadar mühim telakki ettikleri bu mese 

le üzer inde Meclis açı l ıncaya kadar ses çıkarmadılar. Nihayet Mecl is açıl

dı, aradan uzun zaman geçtikten sonra bu zat bir Gensoru ile işi ele al

dı fakat hepinizin bildiği malum sebep dolayısiyle vuzuhtan m a h r u m ol

duğu için reddedildi. Gensoru takriri veren bu işten dolayı içi s ız layan ar

kadaşımız şimdi Mecliste bile yoktur. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

İşte arkadaşlar C. H. Partisinin bu davadaki samimiyet i bundan iba

rettir. 

İşte, muhterem arkadaşlar bu vuzuhsuzluk memleket in içer is inde 

bir tek kötü propagandanın sebebiyet verdiğini hepiniz bil irsiniz. Yalnız 

şunu ş imdiden ifade edeyim ki, hiç kimseyi hiçbir teşekküle tan e tmek 
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i t iyadında deği l im. Sureti mut lakada hiç k imse söz ler imden şahsi veya 

teşekkülü adına mana ç ıkarmasın. Bundan şiddetle hazer eder im. Tama

men bir hakikati açıklayacağım : Bu Kore karar ından sonra köy köy do

laşı larak şöyle söylendi : Yeni bir Yemen açıldı. Türk evlat larının yaban

cı il lerde telef edileceği, bugüne kadar İnönü'nün harbden bu memleket i 

kurtardığı fakat Demokrat Parti iktidara geçer geçmez işte harb ilan 

o lunduğu, Kore 'de ölecek askerler şehit olur mu olmaz mı gibi... Bütün 

bu söylenti lerin köylerde küçük politikacıların eline vardığı z aman ne ol

duğunu hepiniz bilirsiniz. Muhal i f parti mensuplar ın ın da yer yer bunla

rı körükledikler ini görmüşüzdür . Bir yandan biz parti teşki lât ımızla bir

likte bu propagandaya mukabi l hakikatları anlatmak suretiyle göğüs ger

dik. Bir yandan da Türk Milletinin feraseti bu hadiseleri o lgun bir görüş 

içerisinde müta laa etmeye al ışmış olması bunu zararlı o lmaktan çıkardı. 

Daha başka bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu zararlı propaganda

lar muhale fet partisinin de gözünden kaçmamışt ır . G rubumuzu ziyaret 

eden Sayın Halk Partisi başkanları bu işe kominformun parmağ ın ın bile 

karıştığını ifade ettiler Bunu kendi ler inden işittim. Müspet pol it ika odur 

ki, polit ikayı vaz 'ederken hiçbir yabancı ve muzir unsura, kuvvete imkan 

bahşetmez . Ben buna muvaffak politika derim. (Bravo sesleri, alkışlar) Ne 

o lmuş o lmuş . Faik Ahmed Barutçu arkadaşımız burada işaret buyurdu

lar; geçmişteki hataları ikrar ve telafi de bir fazilettir. Ne o lmuş o lmuş . 

Ancak orada mukaddes ve ulvi gayeler uğrunda canlarını her gün ve rme

ye amade bulunan ve bir kısmı da canlarını feda etmiş bu lunan vatanın 

kıymetl i evlatlarının hatırası bizi bu mevzuda çok sarih ve açık o lmaya 

mecbur kı lmaktadır. Oradaki kardeşlerimizi basit bir hatanın kurbanla

rı şekl inde göremeyiz, gösteremeyiz. Ulvi bir gaye uğrunda öldükler i ve ci

hanın, bütün vatanın ve kendilerinin bildiği maneviyat ı tevlit edecek ha

vanın başka türlü olacağını Muhalefet Partisi b izden daha iyi idrak eder. 

Ş imdi kürsiye gelip bu Kore mevzuu hakkındaki hakiki düşünce ler in in 

aç ık lanmasını hassaten rica ederim, grubumuz adına rica ed iyorum. 

AVN İ D O Ğ A N (Yozgad) — Söz ist iyorum. 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun, vaziyeti arzedeyim. Ş imdi söz alan ar

kadaşlar ı birer birer okuyacağım. 

AVN İ D O Ğ A N (Yozgad) — Grup adına konuşacağ ım. 

B A Ş K A N — Salamon Adato, Ali Fuad Cebesoy, Behzat, Bilgin, Şevki 

Yazman , Celâl Yardımcı , Rıfkı, Sal im Burçak, Mustafa Zeren, Kemal Zey-

tinoğlu, Osman Şevki Çiçekdağ, İsmail Berkok, Sinan Tekel ioğlu, Muhar

rem Tuncay, Ömer Rıza Doğrul, Remzi Oğuz, Rifat Özen, Sa im Önhon , 
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Ömer Bilen, Muammer Alakant, Emrul lah Nutku, Sedat Zeki Örs, Hakkı 

Gedik, Mustafa Ekinci, Aki f Sarıoğlu, Memiş Yazıcı, Ali İhsan Sâbis , Lüt-

fi Tokoğ lu, Doğan Köymen, Abdürrahman Boyacıgil ler, Kemal Özçoban, 

Avni Doğan, Osman Bölükbaşı . 

Söz alanları okudum, şimdi gel iyorum arkadaşlar ımın sözler ine. 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Ben tezkere ile söz istemişt im. 

AVN İ D O Ğ A N (Yozgad) — Uslu hakkında. 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun Reis sözünü söylesin. 

Ş imdi İçtüzüğün 85 inci maddesini okuyorum. "Söz, isteme ve yazı l 

m a sırasına göre verilir. 

Kamutay isterse, görüşülen meseleler için yana veya karşı yahut üze

rine, nöbet leşe söz söyleni lmek kararlaşır. 

Başkan söz alanların adlarını sırasiyle Kamutaya bildirir." 

"Komisyon veya bir parti grubu adına söz istediklerinde, başkan veya 

sözcüler sıraya bağlı değildir." 

Ş imdi arkadaşlar; okuduğum bu 85 inci maddeye göre burada söz 
alan daha 35 arkadaşımız var. Partiler grupları adına ilk evvel Cumhur i 
yet Halk Partisi Grubu adına Faik Ahmed Barutçu söz aldı ve uzun uza-
dıya konuştular . Ondan evvel gensoru takriri veren Osman Bölükbaşı , 
takrir sahibi olarak konuştu. Sonra Avni Doğan arkadaşımız , Faik Ah 
med Barutçu 'dan evvel, partileri namına sözcü olarak söz istedi. Kaydet
t im. A rkadaş yerini terketti. Onun üzerine Bölükbaşı ve Kemal Türkoğ lu 
arkadaşlar ımız konuştular. Şimdi bir defa daha komisyon veya bir parti 
g rubu namına grup başkanı veya sözcüsü söz istediği zaman, filan parti 
namına söz söylemek salahiyetini haizdir. Demokrat Parti ad ına sözcü 
olarak İzmir Milletvekili Muhitt in Erener konuştular. Ş imdi bu maruzat 
tan sonra Sıtkı Yırcalı birinci söz sahibi olarak konuştu. Şimdi Avni Do
ğan arkadaşımız tekrar... 

AVN İ D O Ğ A N (Yozgad) — Sözcü olarak.. 

B A Ş K A N — Sözcü olarak söz istiyorlar. Arkadaşlar ; yalnız bir nokta

yı a r ze tmeme müsaade buyurunuz. Şimdi sözcüden maksat , parti ad ına 

bir sözcüdür veya başkandır . Eğer sözcü her mevzuda veya bir hat ip ko

nuştuktan sonra müteakiben aynı partiden bir zat, ben bu parti namına 

sözcü olarak söyleyeceğim derse, diğer milletvekil lerinin mütalâalar ın ı 

huzurunuzda ve millet muvacehesinde söylemeleri imkânı ka lmaz. Bu 

itibarla Cumhur iye t Halk Partisi adına Sayın Faik A h m e d Barutçu geniş 

ö lçüde konuştular. Şimdi diğer bir Halk Partili mil letvekil i parti namına 
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diye söz alacak, söz isteyecek ve mütaakiben söyleyecek ve diğer millet

vekil leri bu suretle söz hakkından bilfiil mahrum edi lmiş olacaktır. Onun 

için şimdi n izamnamenin diğer bir maddesini tatbik edeceğ im. 

CELÂL SAİT SİREN (Hatay) — Başkanın tefsir yapmaya salâhiyet i var 

mı? 

B A Ş K A N — (Devamla) — Şimdi isimleri okuyacağ ım. Karşıya, yana ve 

üzer ine. Arkadaşlar lütfen dikkat buyursunlar . Karşıya, yan i ist izah tak

ririnin a leyhinde konuşmak isteyenler, istizah takririnin yer inde o lmadı

ğını veya ileri sürülen fikirlerin yersiz bu lunduğunu söylemek isteyenler. 

Bir de lehinde konuşmak istiyenler, yani buna yeni Türkçede yana di

yorlar, yandan konuşmak isteyenler, (Gülüşmeler) bir de ortadan konuş

mak isteyenler, üzerinde konuşacaklar . 

Şu halde müsaade buyurun da isimleri okuyay ım arkadaşlar da lüt

fen işaret etsinler. 

Sa lamon Adato (Yok sesleri, vazgeçti sesleri). 

Gl. Ali Fuad Cebesoy. 

ALİ F U A D C E B E S O Y (Eskişehir) — Ortadan konuşacağ ım. 

B A Ş K A N — Behzat Bilgin. 

B E H Z A T BİLGİN (İzmir) — Karşıya. 

B A Ş K A N — Şevki Yazman. 

ŞEVKİ Y A Z M A N (Elâzığ) — Aleyhte. 

B A Ş K A N — Celâl Yardımcı . 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Aleyhte. 

B A Ş K A N — Rıfkı Sal im Burçak. 

RIFKI SAL İM BURÇAK (Erzurum) — Aleyhte. 

B A Ş K A N — Mustafa Zeren. 

M U S T A F A ZEREN (Erzurum) — Aleyhte. 

B A Ş K A N — Kemal Zeytinoğlu. (Yok sesleri) 

B A Ş K A N — Osman Şevki Çiçekdağ. 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) — Aleyhte. 

B A Ş K A N — İsmail Berkok. (Vazgeçti sesleri). 

B A Ş K A N — Sinan Tekel ioğlu. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Seyhan) — Aleyhte. 

B A Ş K A N — Ömer Rıza Doğrul. 
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Ö M E R RIZA DOĞRUL (Konya) — Vazgeç iyorum. 

B A Ş K A N — Muharrem Tuncay. 

M U H A R R E M T U N C A Y (Balıkesir) — Aleyhte. 

B A Ş K A N — Remzi Oğuz Arık (Yok sesleri). 

B A Ş K A N — Rifat Öçten. (Yok sesleri). 

B A Ş K A N — Gl. Saim Önhon (Vaz geçti sesleri). 

B A Ş K A N — Ömer Bilen. 

Ö M E R BİLEN (Ankara) — Aleyhte. 

B A Ş K A N — Muammer Alakant (Vaz geçti sesleri). 

B A Ş K A N — Emrul lah Nutku. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) — Aleyhte. 

B A Ş K A N — Sedat Zeki Örs. 

SEDAT ZEKİ Ö R S (Sivas) — Aleyhte. 

B A Ş K A N — Hakkı Gedik. 

HAKKI GEDİK (Kütahya) — Aleyhte, 

B A Ş K A N — Mustafa Ekinci (Vaz geçti sesleri). 

B A Ş K A N — Akif Sarıoğlu (Vaz geçti sesleri). 

Memiş Yazıcı; {Vaz geçti sesleri). 

Ali İhsan Sâbis; (Vaz geçti sesleri). 

Abdür rahman Boyacıgiller; (Vaz geçti sesleri). 

Lütfi Tokoğlu; (Vaz geçti sesleri). 

Doğan Köymen; (Vaz geçti sesleri). 

Kemal Özçoban; (Vaz geçti sesleri). 

Avni Doğan; (Vaz geçmedi sesleri). 

AVNİ D O Ğ A N (Yozgad) — Takdirinize kalmıştır. 

Bekir oynaganlı ; (Vaz geçti sesleri). 

O s m a n Bölükbaşı ; (Vaz geçti sesleri, gülüşmeler). 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Vaz geçmedim. 

Kemal Türkoğlu; (Vaz geçti sesleri). 

K E M A L T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Vaz geçmedim, konuşacağ ım. 

B A Ş K A N — Şimdi usul hakkında Avni Doğan'a söz ver iyorum. 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgad) — Muhterem arkadaşlar, bugün tal ihsizl iğim 

oldu. Makamı Riyasetin teveccühüne mazhar o ldum. Birkaç defa sözcü 
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olarak söz istedim, nasılsa muvaffak o lamadım. Başbakan, Sayın Dışiş

leri Bakanı ve Demokrat Partinin sözcüsü olan arkadaşımız, Halk Parti

sinin Kore meseles inde fikrini sarahatle ifade etmeye davet edildiği halde 

bana söz ver i lmemesini sizin de tasvip etmeyeceğiniz kanaat indey im. Bu 

it ibarla parti sözcüsü olarak takdimen bana söz ver i lmesi usule uygun 

olacaktır kanaat indeyim. (Soldan doğru sesleri). 

B A Ş K A N — Evvelce arzett im, maddeyi de açık olarak huzurunuzda 

okudum. Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü olarak Başkan vekil i Faik 

Ahme t Barutçu konuştular. (Sağdan, oda Başkanvekili, sözleri). Demek ki, 

Avni Doğan arkadaşımız konuşmak istiyorlar reyinize arzed iyorum. Ka

bul edenler.. . Kabul etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. Buyurun. Lâk in yana 

konuşacaksınız . 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgad) — Arkadaşlar bi lhassa teşekkür eder im lütfu-

nuza. Bugün Sayın Adnan Menderes ' i dinlerken seyyal zekâs ına hakika

ten hayran o ldum, c idden hayran o ldum. (Bravo sesleri) Ve son konuşma

sı bende sonsuz bir zevk uyandırmıştı , eğer son cümleler iy le bu hissi 

bozmasaydı lar . . . 

Ben hemen Muhterem Başbakandan sonra söz istemişt im. Araya çok 
kuvvetl i bir şahsiyet girdi hepimizin sevdiğimiz, hürmet ettiğimiz biri. 
Hamdul lah Suphi Bey bize peri masallarını andıran muhte rem simasiyle 
bir tarih konferansı verdi, kendisini heyecanla, zevkle dinledikten sonra 
artık söz söylemeye imkân yoktur. 

Daha sonra Mühiddin Bey Demokrat Parti Grubu adına bize ait ko
nuşmalar yaptı . Bu suretle hayal a leminden hakikate, yani Mecl is çatısı 
alt ına dönebi l iyoruz. 

Bu vesi le ile ben de şimdi konuşmaya imkân bu luyorum, arkadaşla

r ım; mese le gayet sade ve basittir. Birbirine kar ış t ı rmamak icabeden iki 

unsuru dikkate almak mecburiyet indeyiz : 

Hükümet imiz Kore'ye 4 500 mevcutlu bir birlik gönderdi . Bu tugay 

erkekçe savaşiyle kendisine veri len vazifeyi mil let imize has olan efendi

likle yapt ı ve yapmaktadır . Yurdun her tarafında bu kahramanlar ın yük

sek adları hürmetle yadedi lmektedir . Yurt dış ında da mil let imizin iftihar 

edeceği güzel sesler yer yer duyulmaktadır . Biz im gibi bir mazis i olan bir 

mil let in temiz kaynaklar ından süzüle süzüle gelen bir haslet in ve bu bü

yük ulvî levha karşısında hürmet le eği lmekten başka yapacak hiçbir şey 

yoktur . Bu, ayrı bir davadır. 

Memleket te yapı lan tezahüratın, dışardaki takdirlerin manas ı ve tek 

muhatab ı Kore 'de çarpışan Kahraman Ordumuzun subay ve erleridir. 
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(Bütün Türk Milletinin, sesleri). Gayet tabiî. O, onun bir cüz 'üdür. (Bu kararı 
alan Demokrat Partinin sesleri, muhtelif söylentiler). 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun, hatibin sözünü kesmeyin. Devam edi

niz. 

AVN İ D O Ğ A N (Yozgad) — Biz bu âli hisleri günlük pol i t ikaya alet edip 

kendimize bir pay çıkaramayız. 

Arkadaşlar ım, biz burada milletvekilleri olarak vazife görürken m e m 

leketin bu ulvî ve mukaddes , önünde hürmetle eğil inen hâdisesini daha 

sâde olarak ele a lmamız lazımdır. Bu hadise o kadar uzun ve müdel le l 

olarak karşılıklı izah edildiki benim yeniden 42 nci, 43 üncü maddeler 

den bahse tmeme lüzum yok. Çünkü söylenen sözleri, neşredi len vesika

ları bu milletin münevver ler i okuyup bir hükme varacaktır . 

Kürsüde üç beş edebî söz söylemekle şu veya bu emri vakii başka bir 

şeki lde göstermeye çal ışmak hatadır. Bu millet reşittir ve bu mil let in gü

zideleri her tarafı dinledikten sonra kararını verir ve bu karar hakikaten 

isabetlidir. Bunun partinizin lehinde olmasını çok temenni eder im. Çün

kü asgarî dört sene iktidarda kalacağına göre, millet hesabına muvaf fak 

o lması bizi de memnun eder. (Ama sesleri). Amas ı yok. Lütfen söyleyin ce

vaplayay ım. (Devam, devam sesleri). Kolay değil 600 gözün karş ıs ında ko

nuşmak kolay değil. Bi lhassa üstünde memleket in hassas o lduğu ve pek 

güzel politik manevralar yapmak mümkün olan sahalarda konuşmak 

için ölçülü ve ayrıca huzurunuzda bulunmak suretiyle vakar iç inde ol

mak işi daha güçleştirmektedir. 

Arkadaşlar , Hükümet in muhtel i f beyanlar ından çıkan m a n a şudur : 
Hükümet , Türkiye Cumhuriyet i Hükümet inin ahden yard ım e tmeye 
mecbur telâkki etmektedir. Biz, telâkkinin yüzde yüz zıddını kabul et
mekteyiz . Ahdî bir mecburiyet yoktur. Bu vecibenin Bir leşmiş Milletler 
Cemiyet in in Genel Sekreterinin de hatta İngiltere Hükümet in in delege
s inden fazla bir gayretle benimseyip kendimizi zorla bir ahdî mecbur iye 
te bağ lamaya muhali f im. İtiraz ettiğimiz nokta budur. Arkadaşlar , böy le 
bir ahdi mecburiyet mevcut o lmazsa bir daha ayrıca ahdî mecbur iye t var; 
diye ilan etmenin ikinci bir zararı var. Millet bir samahat göstermişse, 
mil let bu fedakârlığı ulvi maksatlar la yapmışsa, ahdî mecbur iyete bağla
yarak ucuzlatmayal ım. 

C. H. Partisi ne yapardı, diyorlar. İktidarda olsa idik. (Soldan gürültü
ler.) 

Böyle bir teklif karşısında kalınca Hükümet olarak müta lâa ederdik. 

Mil letin menfaati burada ise karar verir, Mecl ise getirirdik. Eğer Mecl is 
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toplantı hal inde değilse toplardık. Nitekim Sayın Adnan Menderes ' in baş
kanlık yaptığı kıymetli kabinemiz de, bir, b irbuçuk ay geçti, belki b irbu-
çuk ay içinde pekâlâ yapabil irdi, bir taraftan da hazırl ığını yapabi l i rdi . 
Yani sizin buyurduğunuz gibi süratle yürümemişt i r , kap lumbağa adı-
miyle yürümüştür , pekâlâ Meclise, getirir ve karar alabilirdi. 

Aziz arkadaşlar ım; bir memleket i netice itibariyle savaşmaya ve bü
yük fedakârlık sarfına mecbur eden her amil ve her hareket; bugünkü 
Hükümet için de, bundan sonra gelecek hükümet ler için de ancak Bü
yük Millet Meclisinin karariyle olmalıdır. Ben Sayın Adnan Menderes ' in 
Faik A h m e d Bey tarafından övülen cümlesini bu itibarla iftiharla dinle
mişt im. Yani Meclise sormadan yapmayacağ ı manasın ı a lmışt ım. Yoksa 
tahsisat kanununda Kore'ye giden askerlerin tahsisatını v e rmek değildir. 
(Gürültüler). Müsaade buyurun zabıtlar meydandadır , ittifakla Makamı Ri
yaset ten tebliğ edilmiştir. 

HÜSEY İN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — Onu sırf demagoj i y apmak için 
söylediniz. 

AVN İ D O Ğ A N (Devamla) — Bizim endişemiz, salahiyetl i Bakan la şah
san konuştuktan, beyanlarını dinledikten sonra her istedikleri z aman 
Büyük Millet Meclisine danışmadan Birleşmiş Milletler emr ine asker 
göndermek salâhiyetini icraî bir salâhiyet telakki etmeler inde bu lduk ve 
bundan dolayı bu kanuna çekinser rey verdik. Bu bize, memleket imiz in 
âtiyen, bugünkü Hükümet muhterem olabilir, muhteremdir , kabul edi
yo rum. Bugünkü parti değişir, başka partiler gelir. Hiçbir parti, hiçbir 
hükümet kendisinde Meclisin kararı olmaksızın memleket i büyük avakı-
ba sürükleyecek imkânı bulmamal ıdır . İddiamız budur. Bunun kuyru
ğuna Kore 'ye giden askerî istemediniz. Ulus'ta şöyle yazıl ıdır denemez . 
Ulus ' la biz i lzam edilemeyiz. (Soldan oh sesleri) 

HASAN ÜÇÖZ (Yozgad) — Köy köy ç ıkacağım, propaganda yapacağ ım 

dediniz. Buna şahidim, bunu bizzat kendiniz söylediniz. Kore hakk ında 

çıkıp böyle propaganda yapacağ ım. Demin Muhiddin Erener arkadaşımı

zın buyurduklar ı gibi, bütün parti teşkilâtında... (Kürsiye sesleri) 

B A Ş K A N — Kürsiye gelin söyleyin. 

AVN İ D O Ğ A N (Devamla) — Aziz arkadaşlar ım, hemşehr imin söylediği 

bu şeye cevap vereceğim bilâhara. Esas silsilei ke lâmımı kaybe tmemek 

mecbur iyet indey im. 

KÂMİL G Ü N D E Ş (Kayseri ) — Bekliyoruz, bekliyoruz.. . 

A V N İ D O Ğ A N (Devamla) — Konuşma imkânını bu derece selbettiğiniz 

halde, m ü m k ü n olduğu kadar sakin o lmaya çal ışacağım. 
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Arkadaşlar , Halk Partisi Kurultayı Ulus hakkında bir karar ittihaz et
miştir. Bu karar Ulus'un her gün ilk sayfasında dercedi lmektedir . Ancak 
resmî beyanlarıy le bizi muhatap tutabilirsiniz. Bunun dış ında bir gazete 
o lmaktan başka bir şey değildir. 

Mukabe le için ben arkadaşları söyleyeceğim. İs temezdim bir gazete
nin kürsiye getiri lmesini. 

" İstipdat istiyorlar" vasıtayı neşrü efkârınız olan gazete yazıyor, "bu 

muhale fete haddini bildir" diye teklifte bulunuyor. Her kendini b i lmez in 

sözü mevzuubahis o lacaksa o zaman Meclis o lmanın, parti o lmanın yer i 

ka lmaz. 

Şunu da ilâve edeyim arkadaşlar, doğru o lmayan havadisler ertesi 
günü tekzip edi lmeksizin Devlet Radyosiyle mütemadiyen parti ler aleyhi
ne neşredi lmektedir ve bunun parasını da bütün millet vermektedir . 
(Vaktiyle de öyle idi sesleri) 

Şimdi arkadaşlar, eğer partiler hâdiseleri partizanlığın üstüne çıkara
rak müta lâa ediyorlarsa biz Hükümete huzurunuzda r icada bu lunuruz . 
Her türlü neşriyatı yapabil ir iktidar partisi. Yalnız bize de haftada bir sa
at müsaade buyursun, cevap vermek hakkını versin. 

Ş imdi arkadaşlar, hemşehr imin sözüne kısa bir cevap ve rmek istiyo
rum. 

Ben Kore meselesi hakkındaki fikrimi köylerde değil, radyoda a lenen 
ifade ett im ve dediğim şudur : Fakat eski iktidarı, sabık idareyi anti de
mokrat ik kanunlar ç ıkarmakla i tham eden Demokrat Parti Hükümet i , 
kanun değil, Heyeti Vekile kararları ç ıkarmaya başladı , dedim. Gizli yap
mış deği l im. A lenen radyoda söyledim. (Yok yok radyoda söylenmedi sesleri). 

Alenen radyoda söyledim. Bu itibarla sözümün bir karşıl ığını müna
kaşa mevzuu olmaktan muhavere vaziyetinden ç ıkararak tekrar şu nok
taya avdet etmek ist iyorum. Bütün bu münakaşalar ın neticesi, İnşal lah 
memleket imiz için bizi hayırlı bir neticeye sevketmiş o lsun (Amin sesleri). 
Ancak şu noktaya da behemehal temas etmek isterim ki; Demokra t Par
ti Hükümet in in , müsamaha etsinler, af buyursunlar , memleke t kuvvet
lerinin harice gönderi lmesi imkân ve kudretine malik o lduğunu tanımı
yoruz. 

B A Ş K A N — Gl. Ali Fuad Cebesoy. 

ALİ FUAD C E B E S O Y (Eskişehir) — Aziz arkadaşlar ım, evvela, genso

ruyu dikkatle okudum. Ondan sonra bugün saat 3'den it ibaren gerek ar

kadaşlar ımı ve gerekse gensoru sahiplerini dinledim, Hükümet in cevap

larını d inledim. İki partinin karşılıklı mücadelesi d iyeceğim, münakaşas ı 
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diyeceğim, onların hepsini dinledim. Neticede şuraya vard ım : Hemen ye

di saate yakın yapı lan tenkidler geliyor, geliyor bir nokta üzer inde ve ora

da düğüm oluyor, çözülüyor, tekrar düğüm oluyor. 

Bir müstaki l arkadaşınız o lmak sıfatiyle m ü m k ü n olduğu kadar hep

sini topladıktan sonra toplu olarak size fikirlerimi arzetmeyi münas ip 

gördüm. Müsaadeniz le onları size çabucak okuyayım. 

Aziz arkadaşlar ım, Birinci Büyük Millet Meclisi istisna edi lecek olur

sa diğer Meclislerin hemen hiç birisinde memleket in dış siyaseti ve em

niyetine ait meseleler Cumhur iye t Hükümetler i tarafından Mecl ise getiri

lerek mil let muvacehes inde etraflı bir surette ne müzakere ler in in yapı ldı

ğını ve ne de bu meseleler üzerindeki Hükümet kararlarının tenkit edil

diğini hat ır lamıyorum. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) Yalnız şunu ilave ede

y im ki, Yüksek Meclisimizin salahiyeti dahil inde olan işleri bir formalite 

dahi l inde Hükümet , Meclise getirmiştir ve burada y ine birçok hat ip ev

ve lden söz alarak nezaret alt ında burada söz söylerlerdi ve nihayet ekse

riyetle kabul edilirdi (Soldan, bravo sesleri, alkışlar). Arkadaşlar , onu da söy

lemek isterim ki, sözlerim tam manasiyle tarafsızdır. Her devrin vaziyeti

ni arzediyorum. 

Memleket in emniyetini temin ve varlığının müdafaası gibi en öneml i 
mesele ler in Millet Meclislerinde zaman, zaman görüşülüp tasvip edi lme
sinin bütün milletin bu önemli meseleler etrafında bir leşmesine ve anlaş
mas ına yard ım edeceği şüphesizdir. İstiklâlimizin, bu zihniyet in samimî 
bir surette tatbiki sayesinde kurtarı lmış o lduğunu içimizde o devir lerde 
yaşamış olanlar hatırlayacaklardır. 

Bu fırsatı bize vermiş olan gensoru müteşebbis ler ine bir taraftan te
şekkür ederken diğer taraftan bu gensoruyu kabul eden İktidar Partisi
ne ve Cumhur iye t Hükümet ine de teşekkürlerimi sunmayı bir vec ibe ad
dederd im. 

An lad ığ ıma göre sulhu korumak maksadiy le Bir leşmiş Milletler sa

f ında kahramanca çarpışan ve büyük muvaffakiyetler elde eden Şanlı 

Tugayınız ın Kore'ye gönder i lmesinde her taraf bir leşmekte ve yalnız gön

der i lme karar ve salâhiyetinde taraflar ayrı lmaktadır. 

Gensoruyu yapan arkadaşlarımız sorunun aşağı k ısmında diyorlar 

ki, bir emri vaki ile tatbik hal inde bulunan kararın geri a l ınmasını asla 

düşünmüyoruz . 

Gensoruda imzası olan Türkoğlu arkadaşımız geçen Çarşamba günü 

Kore 'deki Tugayımız ın subay ve erleri için kabul edilen tahsisat kanunu 

münasebet iy le yapı lan müzakerede Kore'ye asker gönder i lmesine muarız 

694 



GENSORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ 

o lmadığ ını sarahaten söylemiş idi. Cumhuriyet Halk Part isinin salahiyet
li sözcüleri de bu müzakere lerde, Kore'ye asker gönder i lmes ine muar ız 
o lmadıklar ını , yalnız asker gönderi lmesi kararının Millet Meclisi tarafın
dan kabul ve tasvip edilmesi lâzımgelirdi, demişlerdi . Şu halde Kore 'ye 
asker gönder i lmesinde hepimiz birleşiyoruz, yalnız salâhiyet mese les inde 
parti ler birbir inden ayrı lmaktadır. 

Salâhiyet meselesini Cumhuriyet Hükümet i ile Demokrat Parti hu
kukçular ı şöyle içtihat ediyor : Birleşmiş Milletler Anayasas ın ın Türk iye 
Büyük Millet Meclisi tarafından aynen kabul ve Kore 'de sulhun ihlal 
edi lmesi üzerine Güvenlik konseyinin tavsiye telgrafı ve bu telgrafa Tür
kiye Cumhur iye t Hükümet in in vermiş olduğu cevap muhtevas ın ın Mel is-
ce tasvip edi lmiş o lmasına nazaran Kore'ye bir askerî birl iğin gönder i lme
si karar ında Hükümet resen salahiyetlidir. 

Cumhur iye t Halk ve Millet Partileri Birleşik Milletler Anayasas ın ın 
Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesi her hangi yeni bir salâhi
yet in Mecl isten alınıp Hükümete veri lmesi manas ına ge lmez ve Türk ana
yasas ın ın bu gibi ahvalde yani bir Türk askerî birl iğinin her hangi bir 
maksat la olursa olsun hariçte bir harbe katı lmak salâhiyet inin ancak 
Türkiye Büyük Millet Mecl isinde o lduğunu ileri sürmüşler ve bu yönden 
Mecl is in karar ve tasvibini a lmadan dışarıya bir asker birliği göndermiş 
olan Hükümet i , salâhiyetsiz görmüşlerdir. 

Ben bu görüş farklarının hallini şimdiye kadar bekled im ve hakika
ten iki taraf da hüsnüniyet le hareket ederek yekdiğer ine yaklaşıyor lar ve 
evvelce de söylediğim gibi, y ine yekdiğerler inden ayrıl ıyorlar. 

Yalnız, gensoruda Hükümet kararının meşru olmadığ ı ve bu yüzden 
Devlet in bir hukuk devleti kurmadığı iddiasını, tarafların fikir ve içtihat
ları d in lemeden evvel acele yapı lmış bir iddia olarak telakki ed iyorum. 
Hatta bu hususta Meclisi Âlinin varacağı kararı dinledikten sonra bir 
h ü k m e varmanın daha doğru olacağı kanaat indeyim. 

Gensoru sahiplerinin milletimizin İkinci Dünya harbinin ortaya koy
duğu hakikatler muvacehes inde milletler idealine ve an laşmas ına bağl ı
lığı, varl ığı için bir zaruret telakki ettikleri hakkındaki fikirlerine tama-
miyle iştirak ederim. Yalnız, Hükümet in Büyük Millet Mecl is inin kanun 
ve prensipleri dışına ç ıkmaması istikbalin teminatı mahiyet inde görmele
rini, eğer Büyük Millet Meclisi kanun ve prensipleri hilâfına hareket et
miş olan bir Hükümet in iş başında kaldığını görmüş olsaydı bu endişe
leri yer inde olurdu. Fakat Meclisi alinizin bu tarzda hareket edecek olan 
hükümet ler i bir dakika iş başında tutmayacağına göre, endişeler ini lü
zumsuz görürüm. 
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Gensorunun bir k ısmında Birleşmiş Milletler And laşmas ın ın 43 üncü 
maddes in in hükümler i yer ine get ir i lmemiş bu lunduğundan Hükümet 
karar ının hem Anayasamıza ve hem de Bir leşmiş Milletler And laşmas ına 
muhal i f bu lunduğu beyan edi lmiş ve aynı zamanda kendi emniyet imiz 
sağ lanı lmadan veri lmiş bir karar olarak telakki o lunmuştur . 

43 üncü maddenin niçin yürür lüğe girmediği sebepleri ma lumdur . 
Ben, bu konunun yalnız son kısmını ele a lacağım. 43 üncü madde hü
kümler in in tamamiyle yer ine getiri lebilmiş ve fakat kendi emniyet imiz in 
arzular ımız derecesinde sağ lanmamış o lduğunu biran için farzedel im. 
Gönder i lmesini kabul ettiğimiz bir asker birliğini y ine göndermeyecek mi 
idik? Soru sahiplerinin fikirleri benim anladığım manaya gel iyorsa, em
niyet imizi sağlamak keyfiyeti ile Birleşmiş Milletlere karşı a lacağımız ta
ahhütler in icrasını birbirine karışt ırmamak lazımgelir. Esasen Bir leşmiş 
Mil letlere girdiğimiz günden itibaren kendi emniyet imizi sağ lamak vazi fe
si Cumhur iye t Hükümet in in durmadan, d in lenmeden temin etmesi ikti
za eden en müh im siyasi bir vazifesi idi. 

Eğer, bu hususta Hükümet imiz yeter derecede muvaffak o lamamış 
ise Hükümet in bu muvaffakiyetsizl iğini başka mevzularda aramak laz ım 
gelir. Ben, öyle tahmin ediyorum ki, Hükümet imiz in Kore 'de sulhu ko
rumak için bilfiil harekete iştirakte istical göstermesi bir gün memleket i 
mizde de sulhun ihlal edi lmesi halinde Bir leşmiş Milletler üyeler inin de 
aynı samimiyet ve arzu ile bize yardımlarını es irgememeler ini temin et
mek ve emniyet konusunda daha ileri bir ad ım atmak içindi. (Soldan al
kışlar) 

Kore hareket ine işt irakimizden sonra emniyet imiz in daha iyi sağlana
cağı hakk ında bazı müh im emareler hissetmekteyim. Eğer Hükümet imiz 
bu hususta bizi tenvir etmeyi muvafık görürse m e m n u n o lurum. 

Mecl is açıldığı günden bugüne kadar Hükümet in Mecl iste u m u m î ef

kara karşı bu konu üzerinde herhangi bir aç ık lamada bu lunmamas ın ı 

h em bizler için ve hem de Hükümet için bir ihmal olarak telakki e tmek

teyim. 

Bir gensoru ile bu ihmalin önlenmesine teşebbüs eden arkadaşlar ı 

mın çok yer inde bir hareket yapmış olduklarını tasdik eder im. 

Gensoru hakkındaki fikirlerimi sırasiyle arzettikten sonra şu netice

ye var ıyorum. 

Gensoruyu yapan arkadaşlarımız ile Hükümet arasındaki esaslı ihti

lafın Kore 'ye asker göndermek hususunda Hükümetçe ver i len karar ın 

Büyük Millet Meclisinin tasvibinden geçir i lmemiş o lmasındadır . Yoksa 
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Hükümet in takip ettiği siyasetin umumî hatlar ında esaslı bir ihtilaf gör

memektey im. Eğer Anayasa mütehassıs ı ve hukukçu arkadaşlar ımız bu 

içt ihat farkını ortadan kaldıracak olurlarsa Cumhur iye t Hükümet in in ta

kip etmiş olduğu siyasette it imat edi lemeyecek bir taraf kalmayacakt ı r . 

Gensoru hakkında noktaî nazarımı bu suretle hülasa ett ikten sonra 

bugünkü siyasî durumumuz üzerinde bazı noktaî nazarlar ımı arze tmek 

ister im. 

Arkadaşlar , Uzak Doğuda bozulmuş olan sulhun çok yak ında Or ta 

Doğu ve Bat ıda da bozulacağı tehlikesinin mevcut o lduğunda arkadaşla

r ım benimle hemfikirdir zanneder im. Bugünün harbler inin bir bask ın 

tarz ında başladığını hep biliriz. Bütün milletin Anavatan müdafaas ına 

koşabi lmek için bir zamana ihtiyaç olduğu gibi hür ve Bir leşmiş Mil let le

rin yard ımımıza gelebilmeleri için keza bir zamana ihtiyaç vardır. 

Bu zamanı kazandıracak olan tümenlerimizin eski tâbirle f ırkalarımı

zın, daha ş imdiden tam manasiyle savaşa hazır bulunmalar ı lazımdır. Bu 

hazırl ık uğrunda hiçbir şey esirgenmemelidir . Hürriyet ve ist iklâl imizin 

muhafaza ve müdafaasının konu mevzuu olduğu şu devirde tümenler i 

miz in tam olarak hazır lanması keyfiyeti her nevi malî mülahaza lar ın üs

tünde tutulmalıdır. En küçük bir tereddüt, sonraları emniyet imiz üzer in

de telâfisi m ü m k ü n olamayacak kadar fenalıklara yol açabil ir. H ü k ü m e 

timizin bu hususta çok dikkatli o lduğunu öğrendiğ im zaman ferahlık du

yacağ ım. 

Aziz arkadaşlar ım, içinde bu lunduğumuz dünyanın siyasî konjoktü-

rü ve geopol i t ique durumu bize gösteriyor ki, sulhun bozulacağı mınta-

kalardan en önemlisi bizim memleket imizdir . Y ine geçmiş harbler in tec

rübesi de bizlere iyice anlatmıştır ki; dünya su lhunun muhafazas ı amil

ler inden en önemlisi Türkiye Devletinin kuvvetl i o lmasındadır . Bu da 

kuvvet ler imizi dağ ı tmamakla ve bizi yeter derecede takviye e tmekle 

mümkündür . 

Bir tecavüzi harb karşısında rolümüz, yalnız memleket imiz i müda faa 

etmekle kalmayacak, etrafımızdan dolaşıp gidecek olan düşman ın yan ve 

geri lerini vurmak ile de mükel lef olacağız. Dostlarımız ve müttef ikler imiz 

bizi bu bak ımdan da teslih ve takviyeye mecburdurlar . 

Hürriyet ve sulh düşmanlar ı mağlup oluncaya kadar memleket imiz in 

askerî rolü, yalnız kendimizi sonuna kadar müdafaa etmekle kal ınmaya

cak, dünyan ın en müh im geçit ve yolları üzerinde bu lunduğumuzdan 

buralar ını düşmana kapt ı rmamak lazım gelecektir. 
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Dost lar ımız ve müttefiklerimiz Birleşmiş hür milletlere yapacağ ımız 

askerî ve stratejik yardımın kıymetini ve detaylarını b i lmekte ve takdir et

mektedir ler . Üzerimize alacağımız bu ağır vazifelere rağmen mahaza sul

hu ko ruma davasına olan bağlı l ığımızı bir daha göstermek için Kore ha

reket ine iştirak ettik. Yoksa bizim bu davada en müh im ro lümüz Orta¬ 

Doğu 'da kendi memleket imizde kalarak tut tuğumuz dünya geçit ve yol

ları üzer inde kuvvetli kalmaktır. Ordularımızın bu çok öneml i olan vazi

felerini tamamiy le başaracağına bugün Kore'de kahramanca savaşan tu

gayımız ın hareketleri şahadet etmektedir. 

Son söz olarak Millet Mecl isinde her şeyi bütün detaylariyle günlerce 

konuşa l ım ve hatır ve gönüle bakmaksız ın Hükümet i amansız bir suret

te tenkid edel im ve icabederse daha iyi yolu gösterel im ve fakat Mecl is

ten ç ıkarken vatanın korunması dâvasında da ima birlik olal ım. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Şimdi karşı karşıya, Behzat Bilgin' ( İzmir) e söz ver iyo

rum. 

B E H Z A T BİLGİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, bu müzakereden 

sonra, daha doğrusu bu müzakerenin içinde Kore mese les inde ve Türki

ye 'nin emniyet i meselesinde Hükümet in noktai nazarı ne kadar vazıh ve 

sarih ise muhalefet in noktai nazarını da aynı derecede vuzuhla öğrenmek 

fırsatına nail olacağımızı ümit etmiştim. 

HÜSAMETT İN TUGAÇ (Kars) — Daha öğrenmediniz mi? 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Maalesef gerek gensoru sahipleri , ge

rek muhalefet parti namına konuşan sözcü arkadaşlar ımız ın i fadelerin

den bu vuzuhun hâsıl o lmadığını ve gerçekten Kore Dâvas ında Hükümet 

yer inde o lmuş bulunsalardı nasıl hareket edeceklerinin an laş ı lmamış ol

duğunu görmüş bulunuyoruz. Muhterem arkadaşlar, emniyet meseles in

de Türkiye 'nin durumunu nasıl telâkki ettiğini Hükümet , çok açık ve 

haklı olarak izah etmiştir. Bu anlayış, Birleşmiş Milletler And laşmas ına 

bağlıdır. Bir leşmiş Milletler Andlaşmasın ın tam manasıy la yürüyeb i lme

si, tatbik edilebilmesi Türkiye 'nin emniyet inin bell ibaşlı teminat ından bi

ridir. Bir an için dâvadaki mevki imiz in değiştiğini ve Türkiye 'nin bugün

kü durumda olduğu gibi kendis inden yardım istenilen ve yard ım eden ta

raf değil, bizzat yardım isteyen taraf o lduğunu farzedecek o lursak muha

lefet parti lerinin müdafaa etmekte oldukları tezin memleket imiz in ne ka

dar a leyhinde o lduğunu sezmekte müşkülâta uğramayız . 

Muhalefet sözcüleri arkadaşlarımız ezcümle Barutçu arkadaşımız 

(Kaçtı, kaçtı sesleri) Birleşmiş Milletler Andlaşmas ı mevzuunda askerî yar

d ım için hiçbir mecburiyet imiz olmadığını iddia ettiler. Avni Doğan arka-
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daşımız da ahdî mecburiyet lere partisinin muhal i f o lduğunu beyan etti

ler, keza Osman Bölükbaşı arkadaşımız munzam teminat elde ed i lmeden 

Türkiye 'n in Kore Harbine, yani Birleşmiş Milletler emrine askerî birlik 

göndermes ine muhal i f o lduğunu açıkça beyan etti. Şu halde Türkiye yar

d ım isteyen bir Devlet durumunda bulunsa, muhalefet in ileri sürdüğü 

tarzda, bize yard ım edin diye müracaat edeceğimiz devletler aynen Ba

rutçu arkadaşımız ın söyledikleri gibi yardım vecibemiz yoktur mu diye

ceklerdir? Halbuki muhterem arkadaşlarım, bu müta lâa and laşmanın 

metn inden çıkan bir mütalâa değildir. Günlük polit ika icaplar ından ola

rak andlaşmanın aleyhimize tefsir edi lmesinden çıkan bir mütalâadır . 

And laşman ın neyi i lt izam edeceğini birer birer incelersek derhal görürüz. 

Bir leşmiş Milletler Güvenl ik Konseyinin hangi madde mucib ince hareke

te geçebi leceği 39 uncu maddede tasrih edilmiştir. Bir leşmiş Milletler Gü

venl ik Konseyi ancak 41 ve 42 nci maddeler içerisinde müşterek hareke

te geçebil ir ve bunu yapmışt ır . 

Bir de muhalefet in istinat ettiği yahut ileriye sürdüğü şu noktai na

zar vardır. 42 nci maddedeki hüküm Birleşmiş Milletler Güvenl ik Konse

y in in bizatihi alacağı tedbire aittir. Yoksa Bir leşmiş Milletler üyeler ini il

z am eder bir hüküm değildir. Bu hükmü de, biz im müstakbe l du rumu

muzda , kendi a leyhimizde tefsir etmiş oluyorlar. Bu tefsirlerinin yanl ış 

o lduğunu görmüş o lmak için zahmet edip de bir de 48 inci maddey i oku

m u ş olsalar daha iyi o lurdu. Bu 48 inci maddeye ş imdiye kadar temas 

edi lmediğ inden müsaadeniz le okuyayım. 1. "Güvenl ik Mecl is inin millet

lerarası barış ve güvenliği muhafaza hususundaki kararlar ının yürütü l 

mesi için gerekli tedbirler Meclisin takdirine göre, Bir leşmiş Mil letlerin 

bütün üyeleri veya bunlardan bâzıları tarafından alınır. 

2. İşbu kararlar Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından doğrudan doğ

ruya veya iştirak ettikleri Milletlerarası teşkil lerindeki hareket ler iy le yü 

rütülür. " 

Bu madde sarih olarak gösteriyor ki, arkadaşlar; Bir leşmiş Milletler 

Konseyinin ittihaz ettiği karar kendi emrindeki kuvvetler değildir. 42 nci 

madde mucibince ittihaz ettiği karar Bir leşmiş Milletler üyeleri tarafın

dan teker teker veya müştereken yürüteceği karardır. İşte muhalefet Bir

leşmiş Milletler Anayasasını iç politika icaplariyle, yahut mülâhazalar iy-

le kendi lehimizde dahi tefsir etmekten kaçındığı zaman, 48 inci madde 

nin bu açık hükümler ini dahi okumaktan müstağni ka lmış ve Bir leşmiş 

Milletler kararının doğrudan doğruya üye memleket ler taraf ından yürü

tülecek bir karar o lduğunu gözden kaçırmıştır. 
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Şimdi arkadaşlar, bu andlaşmanın zayıf bâzı tarafları o lduğu muhak
kaktır. Kuru lmuş olan veto sistemi bu zayıflığın ş imdiye kadar çok güzel, 
mükerrer izah edildiği gibi esasını teşkil etmektedir. Bendeniz şunu ha
t ır latmak isterim, veto sistemi üzerinde San Fransisko Konferans ında or
ta ve küçük devletler tarafından bir muhalefet çığrı açıldığı z aman ma
alesef C. H. Partisi Hükümet inden talimat alan Türk delegeler ine muha
lif oy veren iki devlet arasında, ne veto sistemi üzerinde çekinser rey kul
lanan 15 devlet arasında bulunmamışlar , bi lâkis veto s isteminin lehinde 
oy veren devletler arasında vaziyet almışlardır. Bu da Halk Part isinin ik
tidar mevki inde iken Birleşmiş Milletlerin istikbali hakkında uzak görüş
lü lüğünün ne derecede o lduğunu sarahatle göstermektedir . 

AZİZ URAS (Mardin) - Amer ika da böyle. 

B E H Z A T BİLGİN (Devamla) - Amer ika büyük devlet o lmak itibariyle 
böyle idi. Çünkü düveli muazzamaya dahil olan Rusya, Çin, Fransa ve 
İngiltere'nin ve Amerika 'nın veto meselesinde hemen hemen mutab ık ol
duklar ı hepimiz in malûmudur . Fakat küçük devletler veto hakkını ken
di güvenl ikler i ve eşitliklerine muhal i f telâkki etmişler ve ikisi doğrudan 
doğruya muhal i f rey vermek cesaretini gösterdikleri gibi 15'i de çekinser 
oy vermişlerdir . İran ve Mısır hükümetler i de bu arada dahildir. Ancak 
Türkiye o sırada vetonun lehinde rey vermiştir. 

Arkadaşlar ; şimdi burada cereyan etmiş olan müzakere lerde muha le 
fetin görüşler inden anladığımıza göre bir de Anayasa bak ımından Kore 'ye 
asker göndermemiz doğrudan doğruya Büyük Millet Mecl is inin salâhiye
ti dahi l inde o lduğunu iddia etmişlerdir. Ve bunun için anayasanın 26 ncı 
maddes in i ileriye sürmüşlerdir . 26 ncı madde doğrudan doğruya ilânı 
harbe taallûk eden bir maddedir . Ma lûmu âlinizdir ki, ilânı harb muhak
kak surette harb hareketine gir işmek demek değildir. Hiç bir harb hare
ket ine askerî çarpışmayı tazammun etmeden harb ilânı vâki o lduğu ve 
ezcümle biz im A lmanya ile Japonya 'ya karşı son ilânı harbi bu du rumda 
o lduğunu hatırlarsınız. Demek oluyor ki, 26 ncı maddenin ilânı harb yet
kisini B. M. M. ne inhisar ett irmiş olması yalnız askerî kuvvet ler in kulla
nı lması bak ımından veya askerî kuvvetlerin duçar olabileceği zayiat ba
k ımından değil, sadece ilânı harb keyfiyetinin memleket in mukadderat ı 
üzer inde haiz olacağı tesir itibariyledir. Bir ilânı harb karşı tarafın galibi
yeti hal inde memleket in istiklâlini de tehlikeye düşürebi lecek bir ehem
miyet arzedeceği tabiîdir. Halk Partisi geçen Meclisler zaman ında Millet
ler Cemiyet in in tatbik etmek istediği zecrî tedbirlerin bile Mecl is in tasdi-
k ından geçirildiğini ileri sürdüğü zaman bunu bir emsal olarak ele a lma
ya imkân yoktur. Çünkü zecrî tedbirlerin B. M. M. nin tasdik ından geç-
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mesi 26 ncı maddenin hükmü icabı değildir. O tedbirlerin İtalya ile tica

ri, iktisadi münasebet ler in kesi lmesini kastetmesi dolayısiyle va tandaş

ların serbest hukukuna, serbest ticaret haklarına taaruz teşkil e tmes i iti

bariyledir. Yani orada 26 ncı madde mevzuubahis değildir. Keza A lman

ya 'ya karşı harb ilânının B. M. M. nden geçmesini Anayasan ın pek sarih 

bir icabıdır. Halbuki Kore meselesinde vaziyet böyle değildir. Bu husus

ta vaz ıh, beynelmi le l vesikaları da okuyarak keyfiyeti tasrih e tmek ica

beder . 

1921 yı l ında Milletler Meclisi Konseyinin tâyin ettiği ab luka komites i , 

bir raporunda, şu kanaat i ibraz etti : Ayni komitenin fikrine göre Millet

ler Cemiyet i Anayasasını ihlâl eden bir devletin tek taraflı hareket i hali 

harb ilânı ihdas etmez. Bahusus bu ilânı harb ekser âzası için bir hayal

den ibaret kalır. 

Y ine eski Milletler Cemiyet inin ikinci asamblesi şu prensibi şöylece 

ifade etmektedir . Anayasaya muhal i f harekette bu lunan bir devlet in tek 

taraflı bir hareketi ilânı harbi ihdas etmez. Sadece Milletler Cemiyet in in, 

kovnant ın ı ihlâl eden tarafa karşı diğer milletlerin muharip l ik hakkın ı ta

n ımamak veya harb ilân etmek hakkını verir. Şu halde tek taraflı harbe 

tevassül, Milletler Cemiyet i münasebet ler inde harb hali ihdas etmez. Da

ha Milletler Cemiyet i zamanında yapı lmış olan bu tefsirler sarih olarak 

gösteriyor ki, Kore'deki Birleşmiş Milletler hareketinin avakibi hiçbir su

retle bir hali harb ihdas etmek vaziyeti değildir. Esasen Kore 'de karşı la

şan taraflar Türkiye, Amerika, İngiltere'ye mukabi l Kore ve Çin değildir. 

Kore 'de karşı laşan taraflar Bir leşmiş Milletler mukave les in i ihlâl e tmiş 

olan milletlere karşı Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kendisidir. Bu itibar

la da ortada ne bir hali harb, ne de bundan doğabi lecek vah im avakıp 

vardır ki, 26 ncı madde doğrudan doğruya bahis mevzuu edilebi lsin. 

Fakat muhterem arkadaşlar, bu demek değildir ki : 26 ncı madden in 

bahis mevzuu olmadığı mevkide Hükümetiniz kaptıkaçtı şekl inde bâz ı 

kararlar ihdas edecek ve emrivakiler yaratacak. Böyle bir şey zaten o lma

mıştır. Mecl is in 30 Haziran toplantısında Sayın Dışişleri Bakanı Bir leş

miş Milletler Genel Sekreter inden gelen iki telgrafı okuyarak b izden ne is

tenildiğini ve bizim bunları kabul etmekle ne gibi taahhütler alt ına gir

mekte bu lunduğumuzu açıkça ifade etmiştir. Arkadaşlar , Trygve Lie ' in 

bize göndermiş olduğu iki telgraf dikkat buyurulursa aynen Bir leşmiş 

Milletler Anayasas ın ın 39, 40, 41 , 42 nci maddeler ine muvaz i bir seyir ta

kip etmektedir . Birinci teklifte... (Kâfi, kâfi sesleri) Müsaade buyurunuz 

yalnız şu noktayı arzedeceğim. Son telgrafta şöyle demiştir : 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Silâhlı tecavüzü püskürtmek ve bu bölgede Devlet lerarası sulhu ve 
emniyet i tekrar tesis etmek için Bir leşmiş Milletler Teşki lât ı âzası o lan 
devletlerin Kore Cumhuriyet ine gereken yardımı sağlamalar ını tavsiye 
eder. 

Yani aç ıkça bizden istenen keyfiyet, Kore 'de silâhlı tecavüzü püskürt
mek için yard ım etmemizdir . Bizde cevabımızda talep edi lmekte olan si
lâhlı tecavüzü püskürtme işine, tabiî Bir leşmiş Milletler şartı dâhi l inde, 
iştirak edeceğimizi bildirdik. Pek tabiîdir ki, ne istenmişse, ver i len cevap 
da ona göredir. Ve Meclisi Âliniz, bu cevabı bi lmiyerek tasvip e tmiş değil
dir. Pek tabiî olarak Meclisi Âliniz, cevabın ta zammun ettiği bü tün neta-
yici tam bir vukuf hal inde bizden istemiş olan silâhlı yard ımı tasvip et
miş bulunmuştur . Şimdi keyfiyet bu suretle tavazzuh edince Bir leşmiş 
Milletler emrine kuvvet vermekle ne hali harb ihdas etmiş o luyoruz ne de 
Mecl is in malûmat ı dış ında asker şevkine tevessül etmiş bu lunuyoruz . 
(Kâfi kâfi sesleri, gürültüler). 

Muhalefet in bu meseleyi sadece iç politika oyunlar ına alet ettiğini ve
ya müstakbe l millî menfaatleri feda etmiş o lduğunu maalese f bu izahat
la anlamış bulunacağız . Zaten bundan evvel de tezat iç inde bulundukla
rını tebarüz ett irmek vazifemizdir. 

"Bir leşmiş Milletlere karşı vecibelerimizi tanıyoruz ve Bir leşmiş Millet
lere vuku bulacak taarruzu hepsine karşı tevcih edi lmiş telâkki e tmemiz 
lâz ımdır" dedikleri halde bunun tazammun ettiği manay ı reddetmiş bu
lundular . 

Bendeniz Hükümet in bu meselede tamamen kanuni salâhiyet ini kul
landığını ve milletin menfaatlerine en uygun şekilde hareket e tmiş bu
lunduğunu bir hakikat olarak kabul ediyorum. 

Yüksek Meclisin kararı da bunu isbat etmiş olacaktır. (Soldan alkışlar). 

B A Ş K A N - Şimdi biraz evvel arzettiğim gibi yana, karş ıya ve üzer inde 
konuşmak üzere daha bir hayli arkadaşlar söz almış bulunuyor lar ve 
müzakeren in yeterliği hakkında da birçok takrirler veri lmiştir. Eğer ten
sip ederseniz yeterlik hakkındaki takrirleri reyinize arzedeceğ im. 

KEMAL T Ü R K O Ğ L U (Mardin) - Gensoru sahibi sıfatiyle ben im hak
k ım mahfuz kalmak üzere. 

İstanbul Milletvekili Mükerrem Sarol ve yedi arkadaşının Bir leşmiş 
Milletler emr ine Kore'ye silâhlı kuvvetler gönderi lmesi hususunda Hükü
met taraf ından verilen hukuki ve siyasi izahatın tasvip ed i lmesine dair 
önergesi . (*) 

(*) Tutanak D. C S. 195-197 1705 nolu karar olmuş. Bu karar 1705 numaralı karar. 
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(4/85) 

Yüksek Başkanlığa 

Müzakerenin kifayetiyle. 

Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı ve Mardin Milletvekil i Kemal 

Türkoğ lu 'nun, 

4 500 kişilik silâhlı bir savaş birliğinin Dünya sulhunun muhafazas ı 

gayesine hizmet etmek üzere Birleşmiş Milletler emrine ver i lmesi hakkın

daki Hükümet kararının meşru olmadığı; Hükümet in bu mese lede ka

nun ve prensipler dışına çıktığı, Kore'ye silâhlı kuvvetler göndermek ka

rarının Bir leşmiş Milletler Andlaşmas ına ve Anayasamıza muhal i f o ldu

ğu iddialarının cereyan eden müzakereler sonunda kat iyen varit o lmadı

ğı gibi Bir leşmiş Milletler gayesinin ve yüksek millî menfaat ler imiz in 

icaplar ından olan bu kararın al ınmasında Anayasa prensipler ine ve ka

nunlar ımıza aykırı bir cihet görülmemiş o lduğundan Hükümet in verdiği 

hukuki ve siyasi izahatın tasvibiyle gündeme geçi lmesini teklif ederiz. 

İstanbul Ankara Denizl i 

Dr. Mükerrem Sarol Hâmit Ş. İnce E. Şahin 

Konya Kocaeli İstanbul 

Z. Barlas M. Kavalcıoğlu A. Topçu 

Anta lya Samsun 

A. Tokuş F. Kes im 

Meclis Yüce Başkanl ığ ına 

Kore meselesi hakkında kâfi derecede müzakere ler cereyan ve mese

le vuzuh peyda etmiş o lduğundan müzakerenin yeterl iğ inin oya konul

masını saygı larımla rica ederim. 

11 . XII . 1950 

Kayseri 

Mehmet Özdemir 

B. M. M. Başkanl ığ ına 

Müzakereler kâfi derece meselenin tebellür etmesine yeter mahiyettedir. 

Kifayeti müzakerenin oya konmasını teklif eder im. 

Tokad 

Ahmet Gürkan 
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Yüksek Başkanl ığa 

Gensoru üzerinde vâki müzakereler in yeterl iğinin reye konulmas ın ı 

ve kabulü hal inde gündeme geçi lmesini arz ve teklif eder im. 

Bursa Milletvekili İstanbul Milletvekil i 

Hulusi Köymen Füruzan Tekil 

Yüksek Başkanl ığa 

Vakt in gecikmesi hasebiyle mevzuun müzakeres in in başka bir güne 

tehirini teklif ederiz. 

Bursa Anta lya 

Halûk Şaman Aki f Sarıoğlu 

T. B. M. M. Başkanl ığ ına 

Gensoru hakkındaki müzakere kâfidir. Hükümet in aldığı karar ın 

doğru o lduğunun tasdikim ve Hükümete it imat edi lmesini teklif eder im. 

Afyon Milletvekil i 

Emekl i General 

Ali İhsan Sâbis 

B A Ş K A N - Takrirleri okuduk. Birinci takrirden başl ıyoruz. O n d a mü
zakerenin yeterl iği ve bir de Hükümet in verdiği izahatın tasvibi teklif edil
mektedir . 

N i zamnameye göre, müzakerenin yeterliği hakkındaki takrir önceden 
reye arzolunur, kabul edilmediği takdirde diğer esbabı mucibel i takrir 
açık oya arzedilir. 

Ş imdi takriri bir daha okutacağım ve Hükümet in noktai nazarını so

racağ ım. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Kifayet takriri aleyhinde söyliyeceğim. 

B A Ş K A N - Takriri okutuyorum. 

(Mükerrem Sarol ve arkadaşlarının takriri tekrar okundu ) 

B A Ş K A N - Kifayet takririnin aleyhinde söz istiyorlar. Müzakere kâfi 

değildir diyorlar. 

AZ İZ URAS (Mardin) - Aykır ı bir teklif var, evvelâ onun okunmas ı lâ

z ım gelir. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Muhterem arkadaşlar, müzakeren in 

kâfi o lduğu hakkında bir takrir okunmuş bulunuyor . Benim kanaat imce 

müzakere kâfi değildir. Takrir sahibi sıfatiyle iki defa konuşmak imkânı-
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nı bu ldum, fakat bu kadar arkadaş fikirlerim aleyhinde bu lunduktan 
sonra takrir sahibi o lmak sıfatiyle cevap vermek ben im hakk ım olmal ı 
dır. Bu itibarla müzakere kâfi değildir, mesele tenevvür etmemişt i r . 

B A Ş K A N - Müzakerenin yetersizliği hakkında konuştular, ş imdi Hü

kümet ten soruyorum; bir takrir vardır, müzakerenin kifayetiyle beraber 

takrir in reye konması teklif ediliyor. Eğer Hükümet tercih ediyor larsa bu 

takriri açık reye koyal ım. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Sorulan, takrir in açık 

reye konulması keyfiyeti midir? 

B A Ş K A N - N izamnameye göre, kifayeti müzakere takriri ile beraber 

esbabı mucibel i takrir öncelikle oya konur. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - N i zamname icabı ne ise 

lütfen onun tatbikini rica ederim. 

B A Ş K A N - 163 üncü madde , sadece gündeme geçi lmesi kabul 

o lunmazsa diyor. Bu kadar konuşulduktan sonra tabiî bu konuşma

ların bir neticei hukukiyesi o lmak lâzımdır. Eğer bu şekilde bir takrir ol

mazsa Başkan gündeme geçeceğini tebliğ eder. 

M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) - Usul hakkında ve takrir hakkın

da söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Buyurun! 

M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) - Şimdi aziz arkadaşlar kifayeti 

müzakere var ve bir itimat meselesi ortaya atı lmış da değildir. Ş imdi es

babı mucibel i takrir; Hükümete itimat beyan edilsin meal ini ihtiva ediyor. 

Arkadaşlar , Hükümete it imat beyan edilmesi meselesi ; ya Hüküme t 

it imat ister, yahut da milletvekili ademi itimat takriri verir. Y a Mecl is m ü 

zakere neticesinde Hükümete ademi itimat beyan eder, yahut H ü k ü m e 

tin Mecl is ekseriyeti tarafından tutulmadığı hakkında bir şüphe hasıl ise 

o zaman Hükümet Mecl isten it imat ister. Bu husus da y ine Hükümete 

ait bir keyfiyettir. Onun için arkadaşların i t imada ait takrirlerini geri al

malar ını rica ederim, çünkü buna mahal yoktur. (Mesele kifayeti müzake
redir sesleri). 

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

Hükümet ten itimat reyi istenip istenmediği bir usul meseles i o larak so

rulmaktadır . Saatlerden beri cereyan eden müzakerat ın seyri Hükümet i 

Yüksek Heyet inizden bir itimat reyi istemeye sevkedecek bir mahiyet ve 

manzara arzetmemektedir . Böyle bir manzara, açık reyle i t imat is tenme

si Hükümet in iz için bir özentiden ibaret kalır. (Alkışlar). 
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B A Ş K A N - Hükümete it imat meselesi bahis mevzuu olmamışt ır . İti
mat reyi a lması icabeden bir hal kalmamıştır . Yalnız bu takriri okudum. 
Münderecat ın ı açık reye arzedeceğim. 

M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) - Arkadaşlar ; arzett im ya, Hükü
met i t imat ister yahut da milletvekili ademi it imat takriri verir. Her han
gi bir müzakerede bir milletvekili kalkıp da kendi l iğ inden "Hükümete iti
mat beyan edilsin" derse o zaman her müzakerede , böyle b irşey mevzu
ubahis o lmadığ ı halde, bir milletvekili takrir verir. Başkan da bu önerge
yi reye arzetmek vaziyetinde olursa, Hükümete it imat veya ademi it imat 
hususunda açık reye müracaat mecburiyet i hâsıl olur. Bunun içindir ki, 
Riyaset, bu takriri reye koymasın. Müzakere o lunmuş müzakere kâfi gö
rü lmüş , gündemin diğer maddeler ine geçilmiştir. Dünyanın bütün parlâ
mento lar ında böyledir. Takrir le açılan meseleler görüşülür. Müzakere kâ
fi görülerek gündemin diğer maddeler ine geçildi demek Hükümet in ver
diği izahat tatmin edici o lduğu mânas ına gelir. Yoksa her müzakere so
nunda bir milletvekili kalkar böyle bir takrir verir ve Başkan da bu tak
riri reye koyarsa o zaman Hükümet itimadı mevzuubahis etmediğ i halde 
açık reye müracaat ı gibi bir yol açılır. Biz buna meydan vermiye l im ve 
böyle bir yol ihdas etmiyel im. Makamı Riyasetçe Tüzük icabı olarak bu 
reye arzedi lmesin. 

AB İD İN POTUOĞLU (Eskişehir) - Arkadaşlar; veri len takriri M u a m 
mer A lakant arkadaşım yanl ış telâkki ediyorlar. Veri len takrirde it imat 
meseles i mevzuubahis değildir. Veri len takrir, Hükümet in Kore hakkın
daki aldığı kararın tasvibinden ibarettir. Onun için burada bir i t imat me
selesi mevzuubahis değildir. Bir önerge veri ldiğine göre, bu önergenin re
ye konulmas ı mecburidir. Bu önerge tasvipten başka bir mahiye t arzet-
memekted i r . 

KEMAL T Ü R K O Ğ L U (Mardin) - Muhterem arkadaşlar; Hükümete iti

ma t veya ademi itimat bahis mevzuu olması için ya bunun Hükümet ta

raf ından istenmesi veya bu hususta bir takrir veri lmiş o lması lâzımdır. 

Bu, doğrudur. Fakat biz im gensorumuzun içinde bu vardır. Çünkü ora

da Anayasaya aykırı hareket eden bir Hükümet yer inde duramaz şekl in

de ademi it imat beyan edilmiştir. Bu itibarla gensorumuz esasen bir ade

mi i t imadı tazammun etmektedir. Buna ist inaden ademi it imat meseles i

nin mevzuubah is edilmesi ve bunun da gizli oyla olmasını teklif eder im. 

B A Ş K A N - Buyurun Sıtkı Yırcalı. 

S ITKI Y IRCALI (Balıkesir) - Arkadaşlar; 162 nci madde , gensoru gö
rüşmeler in in yeterliği ile gündeme geçi lmesi hakkındaki önergeler önce
likle oya konur, diyor. Öncel ik tâbiri sarihtir. Buradaki sadece yeterl ik 
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hakkındaki takrirdir. Binaenaleyh "öncelik" kel imesi bu lunduğuna göre 
evvelâ yeterl ik takririnin oya konması icabeder, bu, kabul edi lmediğ i tak
dirde ki, alt ındaki madde tasrih ediyor, o zaman mucip sebepli takrirler 
oya konur. 

Yalnız arkadaşlar; bir de 168 inci madde var : Mil letvekil leri gensoru
nun sonucu ile ilişkin önergeler verebilirler, bu önergeler açık oya konur; 
deniyor. Bu takdirde veri len önergelerin açık oya konmas ı icabeder. Bu 
takrirlerin hepsi yeterl iğe ait takrirler o lduğuna göre, bu takrirler oya 
konduğu takdirde, açık oya müracaat etmeden gösteri oyu ile bu iş neti
celenebil ir . İlk defa yeterlik takririni oya koyarsa biz de kabul edersek ay
rıca açık oya gi tmeye lüzum yoktur. 

B A Ş K A N - Şu önerge bir daha okunsun : 

"Müzakerenin kifayeti ile...." 

B A Ş K A N - Kâfi bitti. Bu gensoru hakkında şimdiye kadar devam eden 
konuşmalar ın yeterliğini reyinize arzediyorum. Kâfi o lduğunu kabul bu
yuranlar. . . Kabul etmiyenler.. . Kahir ekseriyetle kabul edilmiştir. Ş imdi 
bu takririn gündeme geçi lmesine dair olan kısmını reyinize arzed iyorum. 
(Gürültüler, olmaz sesleri). 

Kütahya Milletvekili Ahmet Kavuncu ve iki arkadaşının Kore'de Bir
leşmiş Milletler emrinde ve hürriyet ideali uğrunda canlarını vermek
ten çekinmiyen Şehitlerimiz için ihtiram sükûtu yapılması hakkında 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun, başka bir takrir var, onu okutacağ ım. 

A B D U L L A H GEDİKOĞLU (Ankara) - Usul bak ımından, müsaade bu

yurun . 

B A Ş K A N - Takriri okutuyorum. 

Kore 'de Bir leşmiş Milletler ideali uğruna kahramanca çarpışan, Türk 
güç ve takatini bütün dünyaya bir defa daha ispat eden ve bu uğurda 
canlarını feda etmiş bulunan Aziz Şehitlerimizin ruhlar ına hürmeten cel
se sonunda üç dakikalık bir ihtiram sükûtunun yapı lmasın ı arz ve teklif 
ederiz. 

(Ret sesleri). 

B A Ş K A N - Takrir iki o lduğuna göre Hükümet noktai nazarını açıkla

dı, okunan gerekçeli takrirlerden hangisini tercih ettiğini bildirdi. Ş imdi 

bu takriri ona göre reyinize arzedeceğim. 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Mardin Milletvekili 

Kemal Türkoğlu 

Kırşehir Milletvekil i 

Osman Bölükbaşı 
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ABİDİN P O T U O Ğ L U (Eskişehir) - Efendim, veri len önergenin yalnız 
kifayeti müzakere kısmı, birinci fıkrası reye konmuş , ikinci fıkrası reyi 
âl inize arzedi lmemiştir . Tüzük mucibince eğer önerge o lmazsa o vakit 
gündeme geçilir. Önergeler veril irse bu önergeler reye konur. Tüzük mu
cibince bu önergelerden hangisini Hükümet isterse Başkan onu oya kor. 

B A Ş K A N - Abidin Potuoğlu arkadaşımız ın ifadeleri biraz evvel Yüksek 
Heyet inize arzedi lmiş bulunuyor . Hükümet evvelce gerekçel i o larak oku
nan takririn tercihan açık oya arzedi lmesini kabul etmiş bulunuyor . 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Hükümet in lehinde olan 
takrir reye konulduğu takdirde kabulü, Yüksek Heyetiniz in Hükümet 
için bir it imat reyi istemediği mânasını tazammun eder. B inaenaleyh, bu 
takrir tasvibinize iktiran ettiği takdirde, it imat reyi bah ismevzuu olma
ması lâz ımgeldiğine göre, açık reyin bahis mevzuu o lmamas ı lâzımgel ir . 
B inaenaleyh bendeniz, takririn reye vazedi lmesi , kabul edi lmediği takdir
de, ademi it imat reyi istiyen takririn reye konmasın ı ve kabul edildiği tak
dirde i t imadın açık tecelli etmesini arz ve talebederim. 

B A Ş K A N - Şimdi Hükümet , tercih hakkı ve salâhiyetini kul lanmışt ır . 

Takrir i tekrar okutarak reyinize arzedeceğim. 

( İstanbul Milletvekili Mükerrem Sarol ve arkadaşlar ının takriri tekrar 
okundu ) 

B A Ş K A N - Şimdi bu takriri açık oya arzediyorum, oy için Bursa 'dan 
başl ıyoruz. 

(Bursa seçim çevresinden başlanarak oylar toplanıldı) 

B A Ş K A N - Oyunu kul lanmıyan arkadaşlar varsa lütfen kul lansınlar. 
Oy top lama muameles i bitmiştir. 

Efendim; oya katılanlar 351 , Kore'ye gönderi len savaş birliği hakkın
da Hükümetçe alınan kararda, Anayasa prensipler ine ve kanunlar ımıza 
aykırı bir cihet görülmemiş o lduğundan Hükümet in verdiği hukuki ve si
yasi izahatın tasvibine mütaal l ik takriri kabul edenler 311 dir, kırmızı 
rey verenler 39 dur ve 1 de çekinser vardır. Şu halde takrir, arzett iğ im 
esaslar dâhi l inde, 311 reyle kabul buyurulmuştur . (Soldan bravo sesleri 
şiddetli ve sürekli alkışlar... Başbakan bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar 
arasında kürsüye geldi.) 

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

Kore meseles i hakkında Hükümet in vermiş o lduğu karar ilân edildiği an

dan it ibaren; memleketçe bil indiği andan it ibaren bu karar ın meşru ol

madığ ı hakk ında söylentiler, memleket in yüksek menfaat ini haleldar 

edecek derecede zararlı o lmakta devam edegeldi. Ş imdi Hükümete vermiş 
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o lduğunuz it imat reyi ile Hükümet in almış olduğu kararın gayr imeşru ol
madığ ın ı en salahiyetli makam olarak tespit etmiş bu lunuyorsunuz . 

Gönül ister ki bundan sonra da, bu kararınızı bel irtmiş o lduktan son
ra artık memleket zararına olan bu çeşit zehirli propagandalar o lduğu 
yerde dursun. (İnşallah sesleri) Durmadığ ı takdirde bunu yaymakta devam 
edenler in iyi niyet inden bihakkın şüphe etmek icabeder. 

Muhterem arkadaşlar ım, bir kere daha ifade e tmek yer inde olur ki, 
Hükümet in iz hiçbir zaman ne Anayasa ve ne de mevcut kanunlar dışın
da hareket etmeyi akl ından geçirmemiştir . Ş imdiye kadar olan vaziyette 
de bunun böyle o lduğunu, şükranla arzedeyim ki, ş imdi tespit e tmiş bu
lunuyorsunuz. Bundan sonrası için de Hükümet in iz hiçbir z aman ne 
Anayasa ve nede mevcut kanunlar dışında harekette bu lunay ım diye bir 
şeyi asla ve kata z ihninden geçirecek değildir. 

Verdiğiniz, it imadınızı ifade eden yüksek reyinizden dolayı Hüküme t 
ad ına minnet ve şükranlar ımı yüksek huzurunuzda arzeder im. (Soldan 
sürekli alkışlar) 

B A Ş K A N - G ü n d e m d e başka konuşu lacak bir şey k a l m a d ı 
13.XII. 1950 Çarşamba günü saat 15'te toplanmak üzere Bir leş ime son 
ver iyorum. 

VII. - Kore'ye Gönderilen Savaş Birliği Hakkında ( 9 ) ( * ) 

(Resmî Gazete ile ilânı: 28.XII.1950 - Sayı: 7694) 

No. 
1705 

Koreye gönderi len Savaş Birliği hakkında Başbakandan açı lan Gen
soru sonucunda, İstanbul Milletvekili Mükerrem Sarol ve yedi arkadaş ı 
taraf ından veri len aşağıda yazılı önerge Kamutayın 11.XII. 1950 tarihli 17 
nci Bir leş iminde (39) ret ve (1) çekinsere karşı (311) oyla kabul edi lmiş
tir. (Cilt: 3 - Sayfa : 195:197, 198:199, 201:204). 

11 Aral ık 1950 

Yüksek Başkanl ığa 

Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı ve Mardin Milletvekil i Kemal 

Türkoğ lu 'nun, 4 500 kişilik silâhlı bir Savaş Birl iğinin dünya sulhunun 

muhafazas ı gayesine hizmet etmek üzere Birleşmiş Milletler emr ine veri l

mes i hakkındaki Hükümet kararının meşru olmadığı , Hükümet in bu me-

(9) Tutanak Dergisi: C. 3, S. 195-197 Ta 11.12.1950 Resmî Gazete: 26.12.1950-7694 
Kavanin Mecmuası: C. 33, S. 991 

(*) Resmî Gazete : 28.12.1950-769 

http://28.XII.1950
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selede kanun ve prensipler dışına çıktığı, Kore'ye silâhlı kuvvet ler gön

dermek kararının Birleşmiş Milletler Andlaşmas ına ve Anayasamıza mu

halif o lduğu, iddialarının cereyan eden müzakereler sonunda kat iyen va
rit o lmadığ ı gibi Birleşmiş Milletler gayesinin ve yüksek millî menfaat le

r imizin icaplarından olan bu kararın a l ınmasında Anayasa prensipler ine 

ve kanunlar ımıza aykırı bir cihet görülmemiş o lduğundan Hükümet in 

verdiği hukuki ve siyasi izahatın tasvibiyle gündeme geçi lmesini teklif 

ederiz. 

Ankara Milletvekili 

Hâmit Şevket İnce 

Kocaeli Milletvekili 

Mümtaz Kavalcıoğlu 

Samsun Milletvekili 

Firuz Kesim 

İstanbul Milletvekili 

Müker rem Sarol 

Konya Milletvekili 

Ziya Barlas 

Anta lya Milletvekili 

A h m e t Tokuş 

Denizl i Mil letvekil i 

Eyüp Şahin 

İstanbul Milletvekil i 

A h m e t Topçu 

VIII. - Afyon Karamsar Milletvekili Ali İhsan Sâbis'in, Kore'ye gün-
derilen Savaş Birliğinden boşalan yeri doldurmak üzere tam teşekkü
llü bir tümen vücuda getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair so
rusuna Millî Savunma Bakanı Refik Şevket İnce'nin sözlü cevabı. (10 ) 

9.1.1951 

Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

Kore 'ye gönderdiğimiz 4500 kişilik takviyeli bir tugaydan boşa lan ye

ri do ldurmak üzere memleket imizde yeniden tam teşekküllü bir tümen 

vücuda getirerek eksi lmiş zannettikleri askerî kudret imizi art ı rmak ve 

bozguncular ın canlarına ot t ıkamak lâzımdır. Böyle bir tümenin 1951 

Mart ında Ankara veya İstanbul 'da teşkiline başlanarak tal im ve terbiye 

ett ir i lmesinin ve memleket imiz i müdafaaya memur kuvvet ler imize i lhakı

nın ve ş imdiden bu teşkilin hazırl ıklarına baş lanmasın ın münas ip olaca

ğını zannediyorum. 

Millî Savunma Bakanl ığ ının bu hususta ne düşündüğünü Mecl iste 

izah etmesini bu sözlü soru takririmle rica ediyorum. 

Afyon Karahisar Milletvekil i 

Emekl i Gl. Ali İhsan Sâbis 

B A Ş K A N - Söz Millî Savunma Bakanınmdır . 

(10) Tutanak Dergisi: C. 4, S. 337-341, Ta. 24.1.1951 
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MİLLÎ S A V U N M A BAKANI REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa ) - A rkadaş 
lar; Kore 'ye 241 nci Piyade Alayı ile, bir topçu taburu ve bir de bölük kuv
vet inde o lmak üzere, ist ihkâm, muhabere , nakliye birlikleri gönder i lmiş
tir. Bunlardan açılan 241 inci alay yerine derhal 61 inci p iyade alayı ve 
topçu taburu da yen iden teşkil edi lmiş ve diğer bir l ikler de akab inde 
kuru lmuş la rd ı r . Şu takdirde görülüyor ki, bir tugay k a z a n m ı ş bu lunu
yoruz . 

Ali İhsan Paşa arkadaşımız bu birliğin bir tümen hal ine get ir i lmesini 
t emenni ediyor. Bu temenniye tamamen iştirak eder ve imkân husulün
de yapı lacağından emin olmalarını kendiler inden rica eder im. (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Ali İhsan Sâbis. 

ALİ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar) - Efendim, muhte rem Millî Sa
v u n m a Bakanımız ın vermiş olduğu izahata teşekkür eder im. Evve lâ şu
na mutma in olduk ki, buradan Kore'ye gönderi lmiş olan alay, tabur ve 
bölükler in yerine derhal aynı birlikler teşkil edi lmiş ve boş bu lunduğunu 
zannett iğ im yerleri doldurulmuştur. Bu, çok şayanı teşekkürdür. Ancak 
ben bu vesi leden istifade ederek bunun yeniden bir tümen vücuda geti
r i lmesini arzu ediyordum. Millî Savunma Bakanımız bu arzuyu muvaf ık 
buluyor, ilk fırsatta yapılacağını söylüyor. Bendeniz şu müta lâaya ilâve 
olarak şunları da arzetmek isterim : 

Demokrat Partinin Hükümet iktidarını 22 Mayısta ele aldığı z aman 
dünyan ın siyasi durumunun ve memleket imiz in idari ve iktisadi şartla
rının arzettiği manzara ile bugünkü siyasi durum ve iktisadi manzara ve 
şartlar arasında büyük bir değişiklik olduğu malûmdur . Demokrat Hü
kümet , 27 yıllık tek parti rejiminin müsamahasiy le meydana gelen yol
suzlukları , Anayasaya aykırı hareketleri ve kanunları , 2,5 milyarl ık bir 
devlet borcuyla tebarüz eden iktisadi buhranı izale ve islâh etmek için 
kollarını ve paçalarını sıvıyarak çal ışmaya başlamış ve bu işler için kâfi 
derecede zaman bulabileceğini ümit etmiştir. Fakat gerek memleket imiz 
için ve gerek bizzat, Hükümet için büyük bir talihsizlik eseri olarak 25 
Haz i randa Kore'de patlak veren tecavüz hareketi, ist ikbalin ne olacağı 
hakk ında herkesi düşündürmeye başladı. Birleşmiş Milletler Kurulu der
hal harekete geçerek üye devletlere bu tecavüz hareket ini ön lemek için 
ne gibi yardımlar yapabileceklerini sordu. Ve nihayet talebini bildirdi. 
Hükümet imiz , büyük bir basiret ve istikbali uzaktan isabetle görüş kud
reti göstererek takatimiz dâhil inde Kore'ye hemen 4 500 kişilik bir tugay 
göndermeye karar vermekle Birleşmiiş Milletler Anayasas ına bağlı l ığını 
fiilen ispat etti. Bu tecavüz bugün Kore'de o lmuş ise, yar ın Kars ve Edir
ne hudut lar ımızda da olabilir. Böyle bir halde biz de Bir leşmiş Mil letlere 
yard ım talebinde bu lunmak mecburiyet ine düşeceğiz. 
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Kore 'ye gönderdiğimiz tugayımızın orada elde ettiği başarı lar bütün 

dünyanın başta Amer ika ve İngiltere'nin büyük takdirlerini ve sempat i le

rini celbetti. Bu, öyle bir muvaffakiyet idi ki mi lyonlarca lira sarfetse idik, 

böyle bir takdir ve sempati temin edemezdik. Bu muvaf fakiyetten her hu

susta hakkiyle istifadeye çalışmalıyız. 

Kore 'de silâhlı tecavüzün ve harbin şiddetle devam etmesi ve ileri ge
ri bâzı gel işmeler göstermesi, Üçüncü Dünya Harbinin zuhuru endişele
rinin artması , her milletin böyle bir harb için hazırlık yapmaya lüzum 
görmesi , stoklar vücuda getir i lmeye başlanması , karaborsacı lar ı hareke
te geç irmiş ve istifçilik faaliyeti de belirmiştir. Bu sebeplerle kumaş , yün, 
pamuk, kalay ve saire fiyatları yükse lmeye başlamıştır . Bu hal memleke 
timiz piyasasını ve iktisadi şartlarını da bozmaya ve altüst e tmeye sebep 
olmaktadır . Hattâ Hükümet in bu yüzden 1951 bütçes inde muvazene te
sisi için hayli güçlükler çektiği görülmektedir . Bu meyanda y iyecek fiyat
ları da kontrolsüz yükselmektedir . 

Bu sebeplerden dolayı bütçemizde yeni büyük masraflar kapısı aç
mak ve buna sebep olacak talep ve iddialarda bu lunmak, şüphe yok ki, 
doğru değildir. Fakat buna mukabi l Moskofların ve kominist ler in müte 
caviz vaziyetleri , bu yoldaki tahrikleri Pasifikten Şimal i At lant ike kadar 
imtidat eden demirperde arkasında sıralanmış olan bir takım kukla dev
letlerin Moskova 'dan her hangi bir zamanda alacakları işaret üzer ine ha
rekete ve tecavüze geçecek kabiliyette olmaları, Kore Harbine Çinli lerin 
ansız ın müdahale ler i ve buna benzer diğer ahval biz im gibi birinci dere
cede tecavüze mâruz devletleri çok düşündürmektedir . Tecavüze uğr ıyan 
bir devlet in Bir leşmiş Milletler Kurulundan fiilen yard ım görmes in in ne 
kadar zaman sonra ve ne kadar kuvvetle olabileceği Kore'de tecrübe edil
miştir. Bu sebeple Amer ikan Gene lkurmay Başkanının bir makales inde 
belirti ldiği gibi tecavüze mâruz görünen devletlerin kendilerini müda faa 
edecek surette kuvvetlerini artırmaları zaruridir. 

Biz im Kore'ye bir tugay göndermekl iğ imiz üzerine part imize muhal i f 

olanlar, derekap patırdıya başladılar. (Memleket imiz in müdafaa kuvvet i

ni eksilterek Kore'ye bir Tugay göndermek emniyet imizi ihlâl eden Hükü

met bu hususta hata etmiştir. Hususi le muvazzaf hizmet müddet in i dol

duran askerlerimizi , Bulgar ' ların Türk'leri tehcir vesileleriyle ç ıkardıkları 

harici tehlike dikkate al ınmaksız ın terhis edilmeleri iktidar Hükümet i 

için pek fena bir hareket o lmuştur. ) gibi iddialarda bulundular . Hattâ 

Halk Partisi Şefi, bir Çörçil edasiyle büyük bir marifet yap ıyo rmuş gibi 

Çankaya 'ya giderek Devlet Şefine yazılı bir nota bile verdi. Daha evvel 

Üçüncü Dünya Harbinin 25 Haziranda başlamış o lduğunu da iddia et-
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misti . Gerek bu iddiası ve gerek Bulgarların yaptıkları tehcir ve kanuni 

h izmet müddet ini dolduran askerlerimizi terhis etmek yüzünden içine 

düş tüğümüzü zannettikleri tehlike vehmini hâdiseler çürüttü. Ş imdi hu

dudumuzun dışına sevkettiğimiz bir tugayın memleket imizdeki müdafaa 

kuvvet ler imizi ve binaenaleyh emniyet imizi azalttığı iddiasını da çürüt

mek lâzımdır. İşte sözlü sorumu bu maksat la yapt ım. Yen iden bir tümen 

teşkili suretiyle memleket imizdeki müdafaa kuvvetler imizi ve emniyet i 

mizi artıral ım fikrini ileri sürdüm. Bir tümen az ve ehemmiyets iz görüle

bilir, fakat bugünkü yeni teknik ve motorlu vasıtalarla teşkil edi lmiş bir 

tümenin masraf ı pek çoktur. Bazıları memlekette 30 tümen teşkilini ve 

bunun en aşağı on tanesinin zırhlı olmasını ileri sürüyorlar. Bir zırhlı tü

men in bir günlük hareket ve muharebe esnasında akaryakıt sarfiyatı o 

kadar fazladır ki, memleket imiz in takati böyle on zırhlı tümenin ihtiyaç

larını muntazaman temin etmeye kâfi değildir. 

Esasen şunu da dikkate a lmak lâzımdır ki, ma lzeme y ı ğmak la gaye 

elde edi lemez. Bu malzemeye güzel bakmak; tamirini becermek, iyi kul

lanmak ve bu kabiliyeti haiz personel yetiştir i lmek lâzımdır. Bugünkü 

motor kuvvet inden ve motorlu birl iklerden hakkiyle istifade ancak bu su

retle kabildir. Bir yandan kuvvetimizi artırmak, diğer yandan ayağımız ı 

yorganımıza göre uzatmak mecburiyet indeyiz. Biz henüz sekiz, on zırhlı 

tümeni idare edecek iktisadi kudrette değiliz. Memleket imiz in arızaları ve 

yol ları da bu kadar büyük zırhlı kuvvetleri kul lanmaya müsai t değildir. 

Eğer o rdumuzu modernize ve motorize etmek işlerine hiç o lmazsa 20 se

ne evvel baş lanmış olsaydı, bugün motorlu kuvvetleri ku l lanmakta daha 

büyük kudretimiz olabilirdi. Sade zırhlı ve motorlu birl iklerle de iş bit

mez. Bunlar la işbirliği yapacak büyük hava kuvvetleri de lâzımdır. 

Bir asker o lmakla beraber, memleket selâmeti namına hakikat i söy

lemiş o lmak için şurasını da bel irtmek isterim ki, son 27 senelik devrede 

askerden başvekil , askerden Millî Savunma Bakanı ve hattâ askerden 

Devlet Başkanı bulunduğu zamanlarda ordumuz en çok ihmal ve suiis

t imale uğramıştır . (Soldan bravo sesleri: alkışlar) Ordumuzu asr i leşt irmek 

hususunda çok geç kaldık. Şimdi Kore'ye bir tugay göndermekle memle 

ket imizde hâsıl olan kuvvet azalmasını telâfi için yeni bir zırhlı tümen vü

cuda get i rmeye karar verirsek Kore'deki tugayımızın başarı lariyle kazan

dığımız sempat i bize böyle bir tümen için en yeni silâhları ve motor lu 

malzemey i vermek hususunda Amerika 'y ı kolaylıkla cömert l iğe ve yardı

m a sevkedecektir . Bundan hemen istifade etmek lâzımdır. Böyle bir ta

lep taraf ımızdan şimdi yapılırsa, Amer ikan Bütçesinin tatbik zaman ı se

bebiyle neticeyi ancak sonbaharda alabiliriz. Şu halde hemen 1951 Mar-
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t ından it ibaren yeni bir tümenin tam masrafını karş ı lamak zaruret ine 

düşmiyeceğ iz demektir. Bu münasebet le şunu da arzetmek isterim ki, 

yaral ı erlerimiz ve subaylarımız vatanımıza geldikçe Kore'deki zayiat ımı

zı göz ler inde büyütenler in ve bunu kasten izam edenlerin zararl ı propa

ganda yaptıkları görülüyor. Bunlara karşı bu kürsüden bağırarak söyle

r im ki, İkinci Dünya Harbi esnasında seferber edi lmiş olan birl iklerimiz

de bakımsız l ık ve idaresizlik yüzünden hastanelere sevkedi lerek ölen as

kerler imizin sayısı, muharebe etmediğimiz halde yüz bine yakındır . 

HÜSAMETT İN TUGAÇ (Kars) - Yalan! 

ALİ İHSAN SÂBİS (Devamla) - Askerî Sıhhiye dairesinin istatistikleri, 

ya lan diyenler ve inanmıyanlar tarafından tetkik olunabilir. 

Bazı politikacılar benim bu teklifimi tahrif ederek Kore'deki tugayımız 

yen iden oraya asker göndermek suretiyle bir tümene iblâğ ett irmek iste

diğimi yaymaya ve safdilleri inandırmaya çalışmışlardır. Bu şayiaları tek

zip etmişt im. Burada sadece teessüf etmek ve bu Mecliste söylenen şey

leri, yapı lan teklifleri iyi dinliyerek utanmaya davet ey lemek yer inde bir 

hareket olur. Bugün biz memleket imiz i iyi müdafaa için kuvvet ler imizi 

art ı rmaya ve ıslaha mecburuz. Diğer taraftan malî vaziyet imiz bu arzu

muzun önüne sed çekiyor. Şimdil ik hem Kore'deki başar ı lar ımızdan kıs

men istifade etmiş olmak ve hem ordumuzu takatimiz dâhi l inde kuvvet

lendirmiş o lmak için yeni bir zırhlı tümen teşkil ine baş lanmasın ı Hükü

mete teklif ediyorum. Mâruzât ım bundan ibarettir. (Soldan alkışlar). 

IX. - A f y o n Karahisar Mi l l e t vek i l i A l i İhsan Sâbis ' in, K o r e B i r l i ğ imi 

z in durumu hakkındaki sorusuna Mil l î Savunma Bakanı Hulusi K ö y -

m e n ' i n yaz ı l ı c e v a b ı . (11) 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Cumhur iye t Gazetesinde Kore'deki Birliğimiz hakkında neşredi lmek

te olan yazı ların birdenbire kesildiği herkesin dikkatini celbetmiştir . Bu 

yazı lar ın halk efkârında fena tesir etmesi ve askerî sırların ifşası bakı

mından kestirilmesi muvafık ise de şikâyet mevzularının tetkiki ve işin 

örtbas edi lmemesi de millî menfaat iktizasıdır. Bu sebeple aşağıdaki soru

lar ıma Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı cevap veri lmesini dilerim. 

Afyon Milletvekil i 

Emekl i General 

Ali İhsan Sâbis 

(11) Tutanak Dergisi: C. 9, S. 51-53, Ta. 2.7.1951 
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1. Cumhur iye t Gazetesinde intişar eden yazı ların muharr i r i Faruk 

Fenik, Kore 'den yeni gelmiş o lduğuna göre şahsi müşahedes ine dayana

rak millî savunma kuvvetlerimiz için elbette faydalı olacak mütalâalar ı 

vardır. Bu yazıc ıdan millî savunma kuvvetlerimizin menfaati için resmen 

mütalâasını ve şikâyet mevzularını bildiren bir rapor isteni lmesi lâz ım 

değil midir? 

2. Bu yazı larda dikkati celbeden mühim noktalar görülmüştür . Ko

re 'den şimdiye kadar vatana dönmüş birçok subaylarımız vardır. Bunlar

dan ve hususiyle gazetelerde ve radyoda beyanatta bu lunan Yarbay Na-

tık Poyrazoğlu 'ndan Kore'deki Birliğimizin faaliyeti ve ıslahı lâzım bozuk

luklar hakkında resmî malûmat ve mütalâa istenilmiş midir? İsteni lme

miş ise hiç o lmazsa şimdi Ankara 'da bulunan bu yarbayı resmen celbe-

derek gerek Millî Savunma Bakanı ve gerek Gene lkurmay Başkanı tara

f ından isticvap edilmesi ve Kore'deki işlerimiz hakkında kendis inden res

mî rapor istenilmesi lâzım değil midir? 

3. Kore 'ye General Şahap Gürler gönderi lmişti . Bu general in Kore ve 

Japonya 'da ne yaptığını, hususiyle Kore'deki Birl iğimizin yan ında kaç 

gün kaldığı, subaylarla görüşüp bunların dertleri ve şikâyet konular ı 

hakk ında malûmat alınıp al ınmadığı ve neden Birl iğimizin yan ında çok 

az kal ıp vakt inin büyük bir kısmını Japonya 'da Tokyo 'da geçirdiği sorul

muş mudur? Bugün etrafa sızan şikâyetler hakkında General Şahap 

Gürler Millî Savunma Bakanl ığ ına yazılı resmî rapor vermiş midir? Ver

memiş ise hiç o lmazsa şimdi kendisinden resmî rapor isteni lmesi ve ısla

hı lâzım noktaların bildirilmesi faydalı değil midir? Büyük masraf lar ih

tiyariyle teftiş için gönderi lmiş olan bu generalin Kore 'de vazifesini hüs

nü ifa edip etmediği tetkik edilmiş midir? 

4. Kore 'deki subay ve erlerimizin hepsi değiştir i leceğine göre, etrafa 

sızan şikâyetler hakkında kendisinden süratle ma lûmat a lmak ve ıslahı 

çarelerini temin ey lemek için General Tahsin Yazıc ının değ işmenin sonu

nu beklemiyerek hemen şimdi vatana celbi lâzım değil midir? Bu genera

li değişt irmek üzere yeni gönderi lecek generalin ve kurmay heyet inin da

ha dikkatl i seçi lmesi icap etmiyor mu? 

5. Kore 'de hizmet etmiş olanların taltifleri ve kendi ler ine mada lya ve

ri lmesi meselesi ne oldu? Oradan gelenlere müstehik oldukları mükâfa

tın ve madalyanın derakap veri lmesi temin edildi mi? Bu hususta vâki 

olacak gecikmeler in zararlı olacağı dikkate alınıyor m u ? 
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T .C. 3.V1I.1951 

Millî Savunma Bakanlığı 

Husus i Kalem 

Sayı : 169 

Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

27.VI .1951 gün ve 2147/4628 sayılı yazıları cevabıdır. 

Kore Birl iğimizin durumu hakkında Afyon Karahisar Mil letvekil i Al i 

İhsan Sâbis tarafından veri len yazılı soru cevabının ilişik olarak sunul

duğunu arzeder im. 

Millî Savunma Bakanı 

H. Köymen 

1. Kore 'deki savaşlar hakkında Bakanl ığ ımızın mesul e lemanlar ı olan 
Savaş Birl iğimiz ve Tokyo'daki İrtibat heyetimiz tarafından sık sık Bakan
l ığ ımıza raporlar gelmekte ve icap ettiği takdirde de her husus hakk ında 
bu makamlardan bilgi istenmektedir. Bakanl ığ ım, bu işlerde yet işmiş, 
yetkil i ve mütahass ıs makamlardan ve her askerî şahıstan bu hususta 
faydalanmaktadır . Bu maksat la Kore'ye Korgl. Şahap Gürler ' in dahi gön
deri lmiş o lduğu malûmlarıdır . Mesul yetkili ve mütahass ıs m a k a m ve as
kerî şahıslar dururken; Bakanl ığ ıma karşı hiçbir mesuliyet i ve mecbur i 
yeti o lmıyan ve bu sebeple kendisine daha evvelden bir vazife tevdi edil
memiş bu lunan ve askerlik konusunda ihtisası bu lunmıyan bir serbest 
meslek sahibi harb muhabir inden rapor istemek uygun müta lâa edi lme
miştir. Bunun la beraber gazete muhabir ler imiz in yazdıklar ı ve askerî sır
lar ımıza taallûk etmiyen yazı lardan Bakanlığımız da her zaman faydalan
maktadır . 

2. a) Kore 'den hava tebdili a lmak suretiyle dönmüş bu lunan Yb . Na-
tık Poyrazoğlu M. S. B. Gene lkurmay Başkanı ve II. Başkanı taraf ından 
kabul edilerek askerî disipline halel gelmiyecek hususlarda kendis inden 
gerekli bilgiler alınmıştır. Fakat soruda bahis konusu edi len (Birl iğimizin 
faaliyeti ve ıslahı lâzım gelen bozukluklar hakkında) sual sorulması veya 
rapor istenmesi askerlik disiplini ile kabili telif görülmemektedir . Bu ne
v a m a üstlerinin jurnal edi lmesini istemek gibi komutanl ık otoritesini te
mel inden sarsacak bir mahiyet arzeder. 

b) M. S. Bakanlığı Kore Birliğimizin icraat ve faaliyeti hakk ında resmî 
bilgi ed inmek imkânından mahrum değildir. Bu işin üzer inde hassasiyet
le durulmaktadır . Şimdiye kadar cereyan eden hususlar ve muharebe ler 
hakk ında Silâhlı Kuvvetlerimiz Komutanl ığ ından birçok bilgiler al ındığı 
gibi Bir leşmiş Milletler Genel Karargâhında bulundurulan ve b i lhassa bu 
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vazife ile de tavzif edilen Türk Temsil Heyeti tarafından da Bakanl ığa lü
zumlu olan malûmat veri lmiş ve veri lmektedir. 

c) Komutanl ık tecezzi kabul etmez bir vazife ve mesul iyet o lduğun

dan, on binlerce ki lometre uzakta memleket in namını îlâ için feragatle 

çal ışan Birl iğimizin selâmeti aleyhine vâki olacak her türlü icraattan ka

ç ınmak Bakanl ığ ımızın göz önünde tuttuğu önemli bir meseledir . 

3. Korgl. Şahap Gürler Kore'ye, Birliğimizi teftiş etmek, oradaki duru

m a göre al ınacak tedbirler varsa yer inde yapmak, Birliğin normal in i tak

viye e tmek ve memleketten temini m ü m k ü n olan ihtiyaçlarını tespit ve 

durumu görüp yurda haber get irmek görevi ile gönderi ldi . 

Bütün seyahati 32 gün sürmüştür. Bunun 10 günü yolculukta, 15 
günü Japonya 'da yaral ı larımızın bulunduğu muhtel i f şehir lerde muhte l i f 
hastaneler i ziyarette ve 7 günü de Kore'de geçmiştir. 

Kore 'de kaldığı müddet zarf ında birliği teftiş etmiş ve görmüştür . Ta-

egu'daki ordu karargâhı ile temas etmiştir. 

Tokyo 'da bulunduğu müddet zarfında da Bir leşmiş Milletler Başko
mutanı ile görüşmüş ve Genel Karargâh ile temas etmiştir. Tokyo 'da bu
lunan İrtibat Heyetinin çal ışmasını görmüş ve Japonya 'da bu lunan yara
lı larımızı ziyaret etmiştir. 

Korg. Tokyo 'da bulunduğu müddet içerisinde Gene lkurmay ile telsiz 

muhaberes inde bu lunmuş ve istekleri tetkik edilmiştir. 

Türkiye 'ye gel işinde 17 sayfalık (23 sayfa da eki olan) bir rapor ver
miştir. Bu raporda tugayın durumu, teşkilâtı, Kunuri savaşları ve Ko
re'de al ınan derslerle General Mc. Arthur' la yapı lan görüşmeler mevcut
tur. General kendisine veri len direktife göre tetkiklerini yapmışt ır . 

4. Kore Birl iğimizin Komuta Heyeti ve bi lhassa General Tahs in Yazıc ı 

hakk ında takdirden başka hiçbir resmî şikâyet al ınmamışt ır . 

Bu gibi söylentiler fena niyetle uydurulmuş r ivayet lerden ibarettir. 

Gerek tugay ve gerekse Kore'deki İrtibat Heyet imizden tugayın durumu 

hakk ında muntazam ve devamlı raporlar a l ınmakta o lduğundan ayr ıca 

General Yazıcı 'nın vakitsiz olarak yurda çağır ı lmasına bakanl ık lüzum 

hissetmemişt ir . 

Komuta heyeti zamanında değiştirilecektir ve aynı başarıyı gösterecek 

bir general le karargâhının seçi lmesine dikkat edileceği tabiîdir. 

5. Kore 'de hizmet etmiş olup sağlık durumları dolayısiyle va tana dön

m ü ş olanlarla, halen Kore'de hizmete devam etmekte olanların taltifleri 

iki şeki lde olmaktadır : 

717 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

I - Bir leşmiş Milletlerce yapı lmış taltifler; 

II - Millî Savunma Bakanl ığ ınca düşünülen taltifler. 

Halen Kore 'de hizmette bulunanlara Bir leşmiş Mil letlerce madalya la
rı ver i lmiş, yurda dönenlerin madalyalarının da Bakanl ığ ımız kanal ı ile 
kendi ler ine veri lmek üzere yo la çıkarıldığı öğreni lmiş bu lunmaktad ı r . İş
bu madalya lar gelince gerekli merasimle sahiplerine veri lecektir. Millî Sa
v u n m a Bakanl ığ ınca yapı lması düşünülen taltifler için de; harb kıdemi, 
harb takdirnamesi , fevkalâdeden terfi, mada lya ve nişanlar bölümler in i 
ihtiva eden bir "Taltif kanunu tasarısı" Yüksek Meclise sunulmuştur . Bu 
tasarı kanuniyet kesbedinceye kadar geçecek zamandan fayda lanmak ve 
sayın milletvekil lerinin de işaret buyurduklar ı gibi muhteme l gec ikmele
ri ön lemek üzere, hazırl ıklara girişilmiş nişan ve madalya lar ın şekil ve 
model ler i için bir müsabaka açılmıştır. Yüksek Mecl isten süratle kabulü
nü di leyeceğimiz işbu kanunun kabuliyle birl ikte terfih ve taltif şekilleri 
tavazzuh ve madalyalar ın imali de en kısa bir zamanda sağ lanmış ola
caktır. 

Bu suretle milletimizin tarihini, şerefle temsil etmiş bu lunan kahra

manlar ımız lâyık ve müstahak oldukları şekilde taltif edi lmiş olacaklardır. 

X. - Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâbis'in, Kore'de bulunan 
ve oradan gelen askerlerimizin sıhhi halleri hakkındaki sorusuna Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in yazılı cevabı. (12 ) 

7.11.1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Kore 'de bulunan ve oradan gelen askerlerimizin sıhhi ahval ler i hak

kında aşağıda yazılı sorular ıma Millî Savunma Bakanı taraf ından yazı l ı 

cevap ver i lmesini dilerim. 

Afyon Karahisar Mil letvekil i 

General Ali İhsan Sâbis 

1. Kore 'deki askerlerimizin oralı kadınlardan frengi kaptıkları haber 

al ınmıştır; bu hususta Kore 'den gelen subaylar ımızdan ve askerî doktor

lar ımızdan aldığım malûmata göre bu zaruri münasebet lerde ko runma 

tedbirleri dikkatle tatbik o lunmamış ve ilgili mütehass ıs doktor lar ın tav

siyelerine ve tekliflerine ehemmiyet ver i lmemiş; bu hususta Bakanl ığa 

yazıl ı raporlar da gönderi lmiş imiş; bu haberler doğru mudur? Ve kaç ki

şi frengiye tutulmuştur? Veri len yazılı raporların hulâsası nedir? 

(12) Tutanak D. C. 10, S. 336-337, Ta. 30.11.1951 
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2. Frengiye tutulmuş olarak Türkiye 'ye avdet eden asker ler imiz in te

maslar ını menetmek ve sıkı kontrol alt ında tedavilerini yapt ı rmak için ne 

gibi tedbirler al ınmıştır? Kaç kişi bu suretle tedavi alt ına al ınarak hangi 

hastanelere sevkolunmuştur? Bu tedbirlerden kaçıp kurtularak köyleri

ne g iden ve oralarda bu menhus hastalığı yayanlar var mıdır? Ve kaç ki

şidir 

3. Kore 'ye yeni gidenlerin ayni âkibete uğramamalar ı için ne gibi ted

birler ittihaz o lunmuştur? 

T.C. 

M. S. B. 25.XI .1951 

Gene lkurmay Başkanlığı 

Sağlık Dairesi 

H. Ş. 1 Ks. 

Sayı : 167179-21 

K o r e ' y e g i d e n b i r l i ğ im i z in f r e n g i d e n korunmas ı hakk ında . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

10.XI.1951 gün ve 2583/5774 sayılı yazı karşılığıdır. 

Kore 'de bu lunan ve oradan gelen askerlerimizin frengi bak ımından 

sıhhi durumlar ı hakkında sayın Afyon Karahisar Milletvekili General Al i 

İhsan Sâbis tarafından veri len yazılı soru önergesinin cevapları aşağ ıya 

çıkarı lmıştır. Bilgilerine arzederim. 

Millî Savunma Bakanı 

H. Köymen 

Cevap 1. Kore daha evvel Japon işgali alt ına g irdiğ inden ve halen de 

harb felâketinin doğurduğu bütün mahrumiyet ve sefaletin acı ıstırapla

rını çekt iğ inden, açlık ve yokluğun hüküm sürdüğü her yere kolayl ıkla 

girebi len bulaşıcı hastalıklar buraya da girerek halkı kemi rmeye başla

mıştır. Bu hastal ıklarda bahse konu teşkil eden frengi vakalar ı Kore hal

k ında Amer ikan istatistiklerine göre % 33, biz im hekimler imiz in müşte 

rek raporlar ına göre % 10 ve bir mütehassıs tabibimizin kanaat ine göre 

de % 90 dır. Bu rakamlar arasında Amer ikan istatistiklerinin verdiği 

miktar hakikata en yakın olanıdır. Koreli doktorların izahlar ına göre, 

ş imdiye kadar zührevi hastalıklar bakımından esaslı bir istatistik yapı l 

madığ ından frenginin yüzde ne miktarda olduğu katî olarak b i l ineme

mektedir . Böyle o lmasına rağmen muhakkak olan şudur ki, az veya çok 

http://25.XI.1951
http://10.XI.1951
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da olsa Kore halkı arasında frengi musabı olanlar mevcuttur . Bu hal kar

şıs ında korunulması ve koruyucu tedbirlerin al ınması tabiî ve zaruridir. 

İşte bu hakikat karşısında Kore'deki birl iğimizin doktorları derhal faali

yete geçmişler, oradaki subay, astsubay ve erlerimizi bu menhus hasta

l ıktan korumak için icabeden her türlü tedbiri alarak aynı z a m a n d a alı

nacak gerekli tedbirleri rapor halinde komutanlar ına bi ldirmişlerdir. Bu 

tavsiyelerden o günkü harb halinin icaplarına uygun olanları derhal ka

bul edilerek tatbik edilmiştir. Bu korunmalara rağmen diğer Bir leşmiş 

Milletler personel inde o lduğu gibi bizim subay, astsubay ve er ler imizden 

de frengi hastal ığına yakalananlar o lmuştur. Al ınan rapor lara göre : 4 

subay, 14 astsubay ve 79 er o lmak üzere ceman 97 kişi frengi musabı 

dırlar. Bunlardan 65 kişinin tedavilerine Kore'de baş lanarak el lerine te

davi cüzdanlar ı verilmiştir. Geriye kalan 32 personel imiz in frengili o lduk

ları yurda dönerken vapurda yaptırı lan triyaj neticesi meydana çıkmıştır. 

Bunlardan bir kısmına penisil in tatbik edi lmek suretiyle sâri durumlar ı 

önlenmişt ir . 

Cevap 2. Kore'den dönen kafilelerden yurda döner dönmez askerl ik 

müddet in i dolduranlar terhis edildiğinden bu meyanda frengili olan 79 

erimiz de arkadaşlariyle beraber otomat ikman terhis edi lmişlerdir. Terhis 

edi len frengili erlerden durumlar ı şüpheli olan 15 erin ki bunlar ın da ha

kiki frengi musabı olup olmadıkları katî değildir. Bu erlerin muhit ler ine 

hastal ık bulaşt ırmaları m ü m k ü n o lduğundan gerekli tedavi ve muayene

lerinin yapı lması için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümler i dâhi l inde 

o lmak üzere mufassal künye ve adresleriyle bağlı bulunduklar ı Hükümet 

tabipl iklerine ihbar edilmişlerdir. 

Cevap 3. Kore'ye yeniden gönderi len subay, astsubay ve erler imizin 

zührev i hastal ıklardan korunmalar ı için aynı safta döğüşen diğer Birleş

miş Milletler ordular ında olduğu gibi her türlü gerekli tedbir in a l ınmış ol

duğuna bilgilerini rica eder im. 

Not : Kore 'den dönen ve frengili oldukları zannedi len bu er lerden bir 

k ısmının memleket imiz dâhi l inde yaptır ı lan muayeneler i net icesinde 

frengi musab ı olmadıkları peyderpey gelen bilgi lerden öğreni lmektedir . 

XI. - Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Kore'deki kuvvemiz ve za
yiatımız hakkındaki sorusuna Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in 
yazılı cevabı. (13) 

(13) Tutanak D. C. 12, S. 109-111, Ta. 11.1.1952 
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6.1.1952 

Kore'deki kuvvemiz ve zayiatımız hakkında Millî Savunma Bakanlı
ğından yazılı soru. 

Yüksek Başkanl ığa 

Aşağ ıdaki sorularıma ilgili bakanl ıkça yazılı olarak cevap ver i lmes ine 
yüksek delâletinizi dilerim. 

1. Bu defa Kore 'den avdet eden Tümgeneral Sayın Tahs in Yazıc ı 'n ın 
Türkiye 'den hareketi gününden avdeti tarihine kadar Kore 'ye gönder i len 
kuvvet ler imize dâhil subay, assubay ve er sayıları ayrı ayrı ne kadard ır? 

2. Aynı müddet içinde sağlam olarak avdet eden aynı askerî şahısla
rın sayıları ayrı ayrı ne kadardır?.. . 

3. Aynı müddet içinde şehit düşen gaip, esir veya firar sayı lan u m u 
mi zayiat miktarı (Subay, assubay, er olarak) ayrı ayrı ne kadardır?. . . 

4. Aynı müddet içinde yaralanan, hastalanan, yaradan veya hastal ık
tan harekât sahasında veya sonradan Anayurtta askerî müessese lerde 
ölen aynı askeri şahısların miktarları ayrı ayrı olarak ne kadardır?. . . 

5. Aynı müddet içinde aynı askerî şahıslardan malûl gaziler miktar ı 
ayrı ayrı ne kadardır?. . . Ve ne kadarının maaş tahsis muamele ler i ikmal 
edi lmiş ve topyekûn maluliyet derecelerine göre sayıları ne kadardır?. . . 

6. Şehitlerin ve ölülerin ne miktarı Kore'de ne miktarı Japonya 'da, ne 
miktar ı Türkiye 'de toprağa tevdi edilmiştir ve mezar yerler inin tesbit ve 
muhafazas ı için ne muamele yapılmıştır?.. . Varsa şehitlik ve mezar l ık to-
pografik kroki ler inden birer suretinin rap ten irsalini?... 

7. Kore 'ye gönderi len birliklerin orada karşılaştıkları sari, intani ve iç
t imai hastalıklar hangileridir?... Beherinden musap sayıları ne kadardır . 
Bunlardan korunma ve tedavi için ne gibi tedbirler al ınmıştır ve a l ınmak
tadır?.. . 

Seyhan Milletvekil i 

Cezmi Türk 

T.C. 

M. S. B. 9 Ocak 1952 

Gnkur. İkmal Başkanlığı 

II. Şube 3. Ks. 

Sayı : 114093/7 

T .B.M.M. Yüksek Başkanl ığ ına 

T .B .M.M. Başkanlığı Kanunlar Müdür lüğünün 8.1.1952 gün ve 
2899/6380-6/521 sayılı yazı karşılığıdır : 
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Seyhan Milletvekili Cezmi Türk tarafından Kore 'deki kuvvet imiz ve za
yiat ımız hakk ında verilen yazılı soru önergesinin cevapları aşağıdadır : 

1. Yurt tan ilk defa hareket eden Kore Türk Silâhlı Kuvvet ler i Tugayı
na ve sonradan değişt irme maksadı ile gönderi len kafilelere hepsi (615) 
subay ve askerî memur, (599) assubay ve (9 961) er dâhildir. 

2. Değişt i rme suretiyle 26 Aralık 1951 tarihine kadar (252) subay ve 
askerî memur , (274) assubay, (3 993) er sağ lam olarak avdet etmiştir. 
Bundan başka olarak uçak ve gemilerle yurda getiri len bütün yaral ı ve 
hasta sayısı (461) kişidir. 

3. 31 Aral ık 1951 gününe kadar şehit, kayıp ve esir o larak birl iğimi
zin u m u m i zayiatı (38) subay, (21) assubay ve (800) erdir. 

4. Aynı süre içerisinde yaralananlar (54) subay, (46) assubay ve 
(1 252) erdir. 

Üçüncü maddedeki zayiata dâhil o lmak üzere Kore 'de hastal ıktan (1) 
subay, (9) er; yaralarının tesiri ile de Kore ve Japonya 'da (18) er ö lmüş
tür. Yu rdumuza dönen yaral ı lardan (2) er ö lmüştür. 

5. Bu müddet içerisinde yaral ı lar ımızdan (12) subay ve (67) er imizin 
malul iyet i tesbit edilmiştir. Bunlardan; 

1. Dereceden 1 Er 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2 " (Birine protez yapılmıştır ) 

7 " (Beşine " ) 

7 

7 

18 

Top lam 42 

Ere malul iyet maaşı bağlanmıştır . Ayr ıca (17) erin ve (12) subayın 
muameles i ikmal edi lmek üzeredir. Diğer (12) erin durumlar ı malul iyet 
derecesine g irmediğinden müracaat lar ı Emekl i Sandığı Sıhhi Kuru lunca 
reddedi lmişt ir . 

6. Şehit ve ölülerden (2) erimiz Türkiye'de (1) subay ve (8) erimiz Ja

ponya 'ya Tokyo'daki Tatar mezarlığında, diğer şehitlerimizden nâşları bu

lunabilenler de Pusan'daki Birleşmiş Milletler şehitliğinde, Türk şehitleri

ne ayrılan bö lmeye defnedilmişlerdir. Pusan'daki mezar yeri Bir leşmiş Mil

letlerce tesbit edilmiş olup, her millet için ayrı ayrı bölümleri ihtiva etmek

tedir. İmar ve muhafazası şimdilik Amerikal ı larca deruhde edi lmektedir. 

Şehit lerimizin bu mezarlıktaki yerleri muntazam plâtalara ayrı larak nu

mara lanmış ve adları numaralanan bu plâtalara yazılmıştır. Japonya'da-

ki şehitlerimiz de harb sonunda Pusan'daki şehitliğe nakledilecektir. 
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(14) Tutanak D. C. 12, S. 272-273, Ta. 23.1.1952 
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Harb sonunda Pusan'daki Türk Şehitliği için, Bakanl ığ ımca Aral ık 
1951 de hazır lanan Yeni Şehitlik Esaslarına ve elde mevcut beş projeden 
kabul edi lecek olanına göre, bir şehitlik inşa edilecektir. 

7. Kore 'ye gönderi len birliğimiz orada bugüne kadar be lsoğukluğu, 

frengi, çiçek, tifo, paratifo ve basilli dizanteri, sâri, intani ve içt imai has

talıkları ile karşı laşmışlardır. A l ınan istatistiklere göre; be lsoğukluğu 

musab ı 260, frengili şahıs 97, çiçeğe yakalanan 4, tifo 5, parati fo 2, ba

silli dizanteri 9 dur. 

Çiçek, tifo, dizanteri hastal ıklarına karşı bütün birlik erleri daha ana

yurt tan ayr ı lmadan evvel istisnasız olarak aşı lanmışlardır. Kore 'de de va

ka zuhurunda aşıları tekrar edilmiştir. Birliğimizin içtiği sular k lor lama 

c ihazlar ından geçir i lmek suretiyle kullanılmaktadır. Bu hastal ık lara kar

şı a lman koruyucu tedbirler diğer Birleşmiş Milletler ordular ına mensup 

birl iklerin aldıkları tedbirlerin aynıdır. Zührevi hastal ıklara karşı da ge

rekli tedbirler sıkı bir surette uygulanmaktadır . 

Yurda döndükten sonra bulaşık hastal ığa musap olan personel birlik 

tabipleri tarafından yolculukları esnasında muayeneden geçiri lerek ve 

eski kayıtları da tetkik edi lmek suretiyle tesbit o lunmakta ve yu rdumu

za gelir ge lmez hemen gemide karşı lanarak askerî hastanelere sevkedi l-

mektedir ler . Bunlardan terhisinde mahzur olmıyanlar memleket ler ine bı

rak ı lmakla beraber, Sağlık ve Sosyal Yard ım Bakanlığı teşki lât ına da ih

barlar ı yapı lmaktadır . Nitekim Sağlık Bakanlığı teşki lât ına ihbar edi len 

(97) frengi şüphesinden bir kısmının frengili o lmadıkları peyderpey ge len 

yaz ı lardan anlaşı lmaktadır. 

Arzeder im. 

M.S.B. 

H. Köymen 

XII. - Muğla Milletvekili Nâtık Poyrazoğlu'nun, Kore'deki esir ve 
kayıp miktarımızın resmî rakamlara göre ne kadar olduğuna dair soru
suna Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in sözlü cevabı. (14) 

T.B.M.M. Yüksek Başkanl ığ ına 

Gazete lerde ç ıkan ajans haberlerine göre, Kore 'de Kızıllar el inde 234 

esirimiz bu lunduğu anlaşılıyor. Buna nazaran : 

1. Resmî rakamlara göre kayıp miktarımız ne kadardır? 

2. A rada aleyhimize fark var mıdır? 
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3. Varsa bu fark neye atfedi lmektedir? 

Sayın Millî Savunma Bakanı tarafından Yüksek Mecl iste sözlü olarak 
cevaplandır ı lmasını arz ve teklif ederim. 

Muğla Milletvekil i 

Nâtık Poyrazoğlu 

B A Ş K A N - Millî Savunma Bakanı. 

MİLLÎ S A V U N M A BAKANI HULUSİ K Ö Y M E N (Bursa) - Efendim; Ko
re'de mütareke müzakereler i devam ederken Birleşmiş Milletler Komu
tanl ığına veri len her millet birl iğine dair esirler listesini tetkikten sonra 
muttal i o lduğumuz bize ait kayıp vaziyeti şöyledir : Esirler listesi veri l in
ceye kadar bütün kayıplarımızın yekûnu 404 dür. Veri len esir l istesinde 
ise 234 er ve subayımızın yani müfredatı bak ımından 6 subay, 3 assu-
bay, 225 erin Şimalî Kore 'de esir olduğu gösteri lmiş bu lunduğuna göre, 
halen kayıp olan miktarı müfredat itibariyle arzetmek lâz ımgel irse 234 
çıkt ıktan sonra bir assubay ve mütebakis i er o lmak üzere 170 kayıbımız 
var demektir . 

Maruzat ım bundan ibarettir. 

B A Ş K A N - Nâtık Poyrazoğlu, buyurun. 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) - Muhterem arkadaşlar, bir muharebe 
bitt ikten sonra kıtasına dönmiyen veya kıtası ile beraber bu lunmıyan 
persone lden kimler esirdir, kimler esir değildir de kayıptır; bunlar ı ayırt 
e tmek çok müşkül bir şeydir. Fakat kıtaların verdikleri rakamlar toplan
dıktan sonra bi lhassa Kızılay ve Kızılhaç vasıtasiyle yapı lan tetkikler ne
t icesinde varı lan ve en çok varı lan netice de şudur. Kayıp göster i lenler in 
hemen yüzde doksan dokuzu esirdir. Bu kayıpların çoğunun, hattâ ezici 
çoğun luğunun esir olması veya azının sonradan esir o lduğunun anlaşı l
ması karşıdaki düşmanın medeni seviyesi ile mütenasipt ir . 

B inaenaleyh resmî rakamlar ımıza göre onların verdiği esirlerle b iz im 

resmî rakamlar neticesi olan kayıp miktarı arasındaki aşağı yukar ı yar ı 

yar ıya farkı karşımızdaki ler inin medeni seviyesi ile ö lçmek ve mukayese 

e tmek lâzımdır. 

Sayın Millî Savunma Bakanının söyledikleri ve Bir leşmiş Milletler 

Kuvvetleri Başkomutanl ığ ına düşmanın verdiği l istedeki isimleri ben 

baştan aşağı tetkik ettim. Burada bu listede dikkat imi çeken ikinci bir 

nokta şudur : Türk kuvvetlerinin ilk muharebes i olan Kunuri 'deki kayıp

larımız miktar ın azıdır. Yani bu 234 kişiyi yar ıya bölerseniz onun azını 

Kunuri 'de kaybetmişiz gibi göstermektedir düşman, halbuki arkadaşlar 

biz im kaybımız ın en çoğu Kunuri 'de verilmiştir. Fakat o z aman onlar, ya-
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ni gönül lü namı alt ında karşımızda bulunan Çin ordusunun; daha har

be g irmedikler i için el imizde esiri ve sairesi yok idi. Sonradan, diğer mu

harebelerde onlardan da elimize birçok esirler geçtiğini görünce, sonra

dan aldıklarını sakladıkları ve ilk aldıklarını da medeni seviyeleri ile mü

tenasip olarak yok ettikleri anlaşı lmaktadır. 

Arkadaşlar ; beynelmilel komünizm Kore'ye taarruz etmekle hür mil

letlere büyük bir hizmette bulunmuşlardır . Yani hür memleket ler i uyan

dırmışlardır. Bunun cezasını sonradan çekeceklerdir. Esirlere yapt ık lar ı 

bu namertçe muamele ler dolayısiyle de hür milletlerin bu uyancını artır

mışlardır. 

Ben bütün dünyaya şu kürsüden, büyük Türk Mil letinin Büyük Mil

let Mecl is inin şu kürsüsünden ilân ediyorum ki; bu namert insanlar kah

raman Mehmetler imizi , asıl subaylarımızı boğazlamışlardır . (Kahrolsun 

sesleri). Bunlar esir olmuşlar ve fakat namert ellerde bu aslan çocuklar 

boğazlanmışlardır . Bundan dolayı hıncımız son derece artmıştır. A l lah 

bil iyor kalbimizde yaşıyanı. Ben bu hususta daha fazla bir şey söy lemek 

is temiyorum. 

Yalnız şu kadarla iktifa edeceğim; efendiler, sizinle tekrar görüşeceğiz 

ve o görüşmemiz çok yakın olacaktır. (Bravo sesleri ve alkışlar). 

XIII. - Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'm Kore'deki Türk 
silâhlı kuvvetlerinin zayiatı hakkındaki sorusuna Millî Savunma Bakanı 
Seyfi Kurtbek'in sözlü cevabı. (15 ) 

T.B.M.M. Yüksek Başkanl ığ ına 

4.X. 1952 

Kore harekât ına işt irakimizden 15 Ekim 1952 tarihine kadar şehit, 

yaral ı , esir ve kayıp olarak Türk silâhlı kuvvetlerinin uğradığ ı zayiat mik

tarı nedir? 

Bu sorumun Millî Savunma Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan

dır ı lmasını saygı ile rica ederim. 

Mardin Milletvekil i 

Mehmet Kâmil Boran 

MİLLÎ S A V U N M A BAKANI SEYFİ KURTBEK (Ankara) - Sayın arkadaş

lar, bir sözlü soru bir milletvekili tarafından... 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) - Usul hakkında söz ist iyorum. 

(15) Tutanak Dergisi : C. 17, S. 365-366, Ta. 28.11.1952 
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B A Ş K A N - Hatip konuşurken usul hakkında söz ver i lmez. 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) - Bu, çok müh im askerî esrar ol
duğu için ifşa edi lmemesini rica ederim. 

B A Ş K A N - Savunma Bakanı , devam edin. 

MİLLÎ S A V U N M A BAKANI SEYFİ KURTBEK (Devamla ) - Sayın arka
daşlar, bir sözlü soru bir milletvekili tarafından, b i l inmiyen mevzular 
üzer inde sorulur. Sayın arkadaşım, Kore'deki zayiatımızı soruyor. Eğer 
bu, mil letçe bi l inmiyen, saklanan bir mevzu olsaydı huzurunuzda ra
kamlar ı tekrar açıklardım. Fakat şimdiye kadar bu hususta 64 tebliğ 
yaydık ve zayiatımızı bu tebliğlerle bildirdik. Hakikaten maksat lar ı bu ra
kamlar ı öğrenmek idi ise oradan öğrenebil irlerdi. Yok, böyle toptan ra
kamlar ı alıp, büyük şeyler hal inde göstermek suretiyle pol it ika yapmak 
istiyorlarsa, bu hususu yüksek takdirinize arzeder im. 

B A Ş K A N - Kâmil Boran, buyurun. 

KÂMİL B O R A N (Mardin) - Millî Savunma Bakanının şu beyanat ın ı 
çok hazin buluyorum. 

Arkadaşlar , sözlü sorumu (Gürültüler, politika için verdin sesleri). Teşri î 
vazi femi ifa için verdim ve bunun için konuşuyorum. (Senin gibi konuşacak
sak konuşmıyalım sesleri). 

B A Ş K A N - Hatibin sesini kesmeyin. 

KÂMİL B O R A N (Devamla) - Konuşma yeri orası değil, burasıdır . 

B A Ş K A N - Devam edin efendim. 

KÂMİL B O R A N (Devamla) - Sayın Millî Savunma Bakanı 64 resmî 
tebliğin neşredildiğini, sorumun cevabını da oradan takip edebi leceğimi 
ifade ettiler. 

M E H M E T ÖZDEMİR (Kayseri ) - Politika yapıyorsun, polit ika. 

KÂMİL B O R A N (Devamla) - Size cevap vermek lüzumunu duymuyo 
rum. 

Millî Savunma Bakanl ığ ınca hakikaten böyle bir tebliğ neşredi lmek
tedir. Fakat ben im sorum bundan da ibaret değildir. Ben bunun yanın
da esir ve kayıpların da toplu olarak veri lmesini ist iyorum. 

Biz kendi imkânlar ımıza göre yaptığımız fedakârlığı bi lmel iyiz . Bu 
azametl i fedakârlığı yalnız biz değil bütün dünya bilmelidir. Bir leşmiş 
Milletler Teşkilât ı bir bülten neşretmektedir. Başkaları yaptığı fedakârl ı
ğı 10 misl i göstermek isterken sayın Bakan hakiki fedakârl ığımızı göster
mekten sakınıyor. Bu zihniyete hayret ediyorum. Onun için so rumu tek
rar okusunlar . (Ne yapacaksın? Sesleri, gürültüler). Gürol , yer inden çok mü
dahale ediyorsun. Sorumun mânasını sonra anl ıyacaksınız. 
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B A Ş K A N - Millî Savunma Bakanı. 

MİLLÎ S A V U N M A BAKANI SEYFİ KURTBEK (Ankara) - Sayın arkadaş

lar, Kore 'de çarpışan askerlerimiz Türk Milletinin şerefi, istiklâli ve bü

tün lüğünün korunmasını da içine alan ve milletçe katı ldığınız Bir leşmiş 

Milletler topluluğunun bir cephesinde çarpışmaktadır . Oradaki arkadaş

larımız birinci derecede bu vatanın müdafaasını yapıyor, ikinci derecede 

de mil letçe söz verdiğimiz bir topluluğun müdafaasını yapıyor . Onlar şu 

dak ikada düşman karşıs ında çarpışırken yaptıkları fedakârl ığın, döktük

leri bir damla kanın bile fazla mı, az mı şeklinde mucib i münakaşa oldu

ğunu görürlerse, bunun maneviyatları üzerinde nasıl bir tesir b ırakaca

ğını ve bundan düşmanın nasıl istifade edeceğini y ine yüksek takdirleri

nize bırakır ım. 

Ş imdiye kadar biz de zayiatı hemen neşrediyorduk, tetkik ett im, gör

d ü m ki, son zamanlarda diğer milletler de ve Başkumandanl ık da bu şe

kilde neşri kaldırmıştır. Niçin? Şunun için : Derhal zayiat bildiri l irse düş

m a n karşıs ında muayyen bir cephede angaje edi lmiş kuvvet in muayyen 

muharebeden sonra zayiatını bizden öğrenmiş oluyor. Bu suretle kendi 

si lâh ve taktiğinin tesir derecesi hakkında bilgi ediniyor. Bundan dolayı

dır ki biz de iltihak ettiğimiz müşterek orduların hattı hareket ini takip 

ediyoruz. Bundan bir mâna çıkarı lması doğrudan doğruya bir fena dü

şüncenin eseridir. 

Binaenaleyh tekrar ediyorum; şu dakikada cephede arkadaşlar ımız 

savaşırken onların savaşlarını münakaşa konusu yapmıya l ım. Pol i t ika 

mevzuu mu yoktur, pek çok. Vakti gelince her şey zaman ında bildiri le

cektir. (Alkışlar). 

KÂMİL B O R A N (Mardin) - Arkadaşlar ım, ben im iyi niyetle so rduğum 

bir suali polit ika mevzuu yapan Millî Savunma Bakanı. . . (Asıl sen yapıyor

sun sesleri ve gürültüler). Millî Savunma Bakanı her şeyden evvel bu mev

zuu iyice kavramadığını bütün millete ilân ediyorum. 

Arkadaşlar ım, ben bunun gizli kalmasını daha kötü bu lurum. (Gizli 

değil sesleri). Yaptığımız fedakârlığın derecesini biz de bi lel im, müttef ikle

r imiz de, bütün dünya da bilsin. Binaenaleyh biraz evvel arzett iğ im gibi 

herkes yaptığı fedakârlığın hakiki derecesini dahi sak lamaya çal ış ıyoruz. 

(Saklıyan yok sesleri). Bunu hiçbir zaman doğru bu lmuyorum. Bu iyi niyet

li t eşebbüsümün semeresiz kaldığını görerek üzüntü içinde kürsüden 

in iyorum. 

N İHAT EĞRİBOZ (Çanakkale) - Bu işlere senin aklın ermez. 
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XIV. - Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in; Kore'deki er ve subayla
rımızın mektuplarını parasız veya az bir ücretle göndermeleri husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna Millî Savunma Vekili Seyfi 
Kurtbek ve Ulaştırma Vekili Yümnü Üresin'in yazılı cevapları. (16) 

T.B.Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Aşağ ıdaki sorularımın Millî Savunma ve Ulaşt ırma Bakanlar ından ya

zılı olarak cevaplandır ı lmasını rica ederim. 

Burdur Milletvekil i 
Mehmet Özbey 

Kore 'de medeniyet ve insanlığın selâmeti için kahramanca dövüşen 
erlerimizin ve subaylarımızın mektuplar ına doksan kuruş pul yapıştırı l ı
yor. Ayda beş dolar alan mehmetç iğ in yurttaki ailesine, anas ına ve baba
sına, akraba ve arkadaşlar ına uçakla göndermek mecbur iyet inde o lduğu 
mektup lara aldıkları bu harçlık ancak karşıl ıyor. Harçl ıklarını mek tup 
pul lar ına sarfediyorlar. Dünya sulhu medeniyet ve insanlığın saadeti 
Türkiye 'miz in şeref ve selâmeti için kanlarını dökmekte olan bu en feda
kâr zümrenin Kore'deki mehmetç iğ in demokrat Hükümet imizden bir tek 
dilekleri vardır. O da mektuplar ının yurt içinde olduğu gibi parasız veya 
hiç o lmazsa çok az bir ücretle göndermeler i ricasıdır. 

Hayatını her an feda etmekte olan ve şu dakikalarda dahi kanlar ını 
dökmekte bu lunan kahraman Türk askerinin Kore 'deki mehmetç iğ in bu 
çok haklı r icasını yerine get irmek Hükümet imiz in ilgili makamlar la tema
sa gelerek Türkiyemizi m e m n u n edecek bu çok basit ve küçük fakat mâ
nası pek büyük olan muamelen in süratle halli hususunda Millî Savun
m a ve Ulaşt ı rma Bakanlarımız ne düşünmekted ir? 

Yazı l ı cevaplarını rica eder im. 
T.C. 

M.S.B. 25.XI I .1952 
Kara Kuvvetler i Komutanl ığ ı 

Merkez Grupu Başkanlığı 
III. Ş. (Kore Bürosu) 
Sayı : 2 ksm. 38242 

D. 2. 

Öz : Er mektuplar ı h. 

T .B .M.M. Başkanl ığ ına 
Ankara 

Kanunlar Müdür lüğünün 22.XII .1952 4518/9988 sayılı yazı ları kar

şılığıdır. 
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Kore'deki erlerimizden (onbaşı dâhil ) yurttaki ailelerine gönder i len 

mektuplar Kore Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanl ığ ı veya Tokyo 'daki 

Türk Temsi l ve İrtibat Heyeti Başkanlığı yoliyle, yurttaki ai le lerden Ko

re'ye ve Tokyo 'ya gönderi len mektuplar askerlik şubeleri veya Kara Kuv

vetleri Merkez Grup Kore Bürosu yoliyle gönderildiği takdirde ücretsiz 

olarak gönderi lmektedir . Bu kanal lardan geçir i lmeden yo l lanmak istenen 

mektuplar ücrete tâbidir. Bilgilerine arzeylerim. 

Millî Savunma Bakanı 

S. Kurtbek 

T.C. 

Ulaşt ı rma Bakanlığı 31 .XII. 1952 

Özel Ka lem Müdürlüğü 2.1.1953 

Sayı : 23 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

22.XI I .1952 gün ve Genel Kâtiplik Kanunlar Müdür lüğü 6/913¬ 

4518/9988 sayılı yaz ımıza karşılıktır : 

Kore 'deki er ve subaylarımızın mektuplarını parasız veya az bir ücret

le göndermeler i hususunda ne düşünüldüğüne dair Burdur Mil letvekil i 

Mehme t Özbey tarafından veri len yazılı soru önerges ine ait cevabın ilişik 

olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Ulaşt ı rma Bakanı 

Y. Üresin 

J . Kore'den memleketimize gönderilen posta maddeleri : 

Kore'deki silâhlı kuvvetlerimizin posta hizmetleri orada faaliyette bu
lunan Amer ikan Askerî Posta Teşkilâtı tarafından sağ lanmakta ve posta 
ücretleri Amer ikan posta tarifesine göre istifa edi lmektedir. 

Birleşik Amer ika tarifelerine göre 1 ons (28 gram) ağır l ığ ındaki âdi 

"deniz yo lundan gönderi len" mektuplar 5 sent (14 kuruş) , 1/2 ons 

(14 g ram) ağırl ığındaki uçak mektupları da 15 sent (42 kuruş ) posta üc

retine tâbidir. 

5449 sayı ve 2.XII. 1949 tarihli Kanunla tasdik edi lmiş olan Dünya 

Posta Söz leşmesinde anavatan dışında vazife gören silâhlı kuvvet ler in 

posta maddeler inin posta ücret inden muafl ığına dair bir h ü k ü m mevcut 

o lmadığ ından erler de dâhil o lmak üzere Kore Savaş Birl iğimiz mensup

ları taraf ından orada faaliyette bulunan Amer ikan askerî postaneler ine 

veya Kore posta merkezler ine tevdi edilen mektup ve sairenin ücretleri 

http://22.XII.1952
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Amer ika 'n ın milletlerarası münasebet lerdeki tarifelerine tâbi bu lunmak

tadır. 

Ancak . Kore'deki Silâhlı Kuvvetlerimize mensup erler ve onbaşı lar ta
raf ından anayurda gönderi len 100 grama kadar ağırl ıktaki âdi mektup
larla kartlar tugay komutanl ığ ı tarafından toplanarak tugayın resmî ha
ber leşme kâğıtları gibi kapalı zarflar veya torbalar içerisinde Millî Savun
m a Bakanl ığ ına gönderil ir ve burada P.T.T. merkez ler imizden bir ine tev
di edil irlerse bunlar 5584 sayılı Posta Kanununun 22 nci maddes i A fık
rasına göre muameleye tâbi tutularak ücret aranı lmadan kabul ve alıcı
larına tesl im edilebilir. 

2. Memleketimizden Kore'ye gönderilen posta maddeleri: 
Amer ika Askerî makamlar ı ile Gene lkurmay Başkanl ığ ımız ve P.T.T. 

Genel Müdür lüğümüz arasında varı lan mutabakata göre Kore Birl iğimiz -
deki er ve onbaşılar ile ve akrabaları tarafından gönderi len ve adresler in
de San Francisco Posta Müdür lüğü vasıta gösteri lmiş olan 100 g rama 
kadar ağırl ıktaki âdi mektuplar P.T.T. merkezler ince ücret a l ınmaksız ın 
kabul edi lerek Genelkurmay Başkanl ığ ına tevdi edi lmektedir . Bu mek
tuplar Gene lkurmay Başkanl ığ ınca da toplayıcı zarflar içerisine konul
mak ve posta ücreti ver i lmek suretiyle Kore Tugayı Komutanl ığ ına yol
lanmaktadır . 

Ai le ve akrabalar ından başkaları tarafından gönder i len posta madde
leri Posta Kanunumuza göre tam ücrete tâbi o lduğundan 20 g rama ka
dar ağırl ıktaki âdi mektuplar haricî posta ücret tarifemiz gereğince deniz 
yo lundan 20 kuruş ücretle kabul ve sevkedi lmekte, uçakla gönder i len 
maddeler ise 20 kuruşluk bu ücretten başka hava yo lundan taşındıkları 
mesafeye ve ağırl ıklarına göre ayrıca munzam bir ücrete tâbi bu lundu
ğundan San Francisco Posta Müdürü vasıta gösteri lmek suretiyle gönde
rilen 10 g rama kadar ağırlıktaki âdi uçak mektuplar ı (20 K. âdi + 40 K. 
munzam ) 60 kuruş, adreslerinde varış yeri Tokyo gösteri lenler de (20 K. 
âdi + 60 K. munzam) 80 kuruş ücretle yol lanmaktadır lar . 

10 g ramdan fazla ağırl ıktaki mektuplar ın mütaakıp her 10 g ram için 
de yukarda gösterilen hava munzam ücreti i lâveten al ınmaktadır . 

Bu duruma göre Kore Savaş Birl iğimizdeki er ve onbaşı lara aile ve ak
rabaları tarafından gönderi len âdi mektuplar posta merkezler ince ücret 
a l ınmadan kabul edi lmekte ve Kore'ye yo l lanması da sağ lanmış bulun
maktadır . 

Kore Birl iğimizin er ve onbaşıları tarafından gönderi lecek mektuplar 
yukarda birinci maddede arz ve izah edildiği üzere Kore Tugay Komutan
lığı ve Millî Savunma Bakanlığı vasıtasiyle anavatana getirildiği takdirde 
hiçbir ücret a l ınmadan alıcılarına teslim edilecektir. 
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XV. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgiller'in, Kore'de sa
vaşan Türk er ve subaylarının memleketlerindekilerle parasız muha
berelerinin sağlanması için bir teşebbüs olup olmadığına ve Türk Tu
gayının altı ayda bir değiştirilmesine tevessül edilmemesi sebebine 
dair sorusuna Millî Savunma Vekili Seyfi Kurtbek'in sözlü cevabı. (17) 

REİS - Sözlü soruyu okuyorum. 

T.B.M.Mecl is i Yüksek Başkanl ığ ına 

1. Kore 'de hürriyet ve demokrasi için savaşan bütün mil letlerin er ve 
subaylar ı memleket ler indeki ler le parasız muhabere ederken Türk er ve 
subaylar ı para ile muhabere ediyorlar. Parasız muhaberen in sağ lanması 
için Bakanlığınız ın bir teşebbüsü var mıdır? 

2. Her devletin askerleri altı ayda bir kere değiştiği halde Türk Tuga
y ının aynı usule göre değiştir i lmesine tevessül ed i lmemesi sebebi nedir. 
Bunun mahzurlar ı üzerinde durulmakta mıdır? 

İşbu sözlü soruma T.B.M.Mecl is inde sözlü olarak Millî Savunma Ba
kanı taraf ından cevap veri lmesini rica ederim. Gereken işlemin yap ı lma
sını ve sorunun gündeme al ınmasını dilerim. 

Saygı larımla. 

Millet Partisi Mecl is 

Grup Üyesi 

Zonguldak Mil letvekil i 

Abdür rahman Boyacıgi l ler 

REİS - Millî Savunma Vekili. 

MİLLÎ S A V U N M A VEKİLİ SEYFİ KURTBEK (Ankara) - Sayın arkadaş
lar; Kore Birliğimiz erlerinin mektupları meccanen gönder i lmektedir . 

Kore Birl iğimizin değiştiri lmesi meselesine gel ince; Sayın arkadaş ımız 
(Her devlet in askerleri altı ayda bir kere değiştiği halde) neden biz im as
kerler imizin bu kadar müddette değiştiri lmediğini soruyorlar. 

Bir defa her devletin askeri altı ayda bir kere değişmiyor. Bir tabur gi
bi küçük kıta gönderen iki devlet askerini 6 - 10 ay zarfında, diğerleri bir 
buçuk seneye kadar giden daha uzun müddet zarf ında değişt ir i lmekte
dir. Birl iğimizin değişt irme müddeti , orada vazifesini en iyi şartlar alt ın
da, en muvaffakiyetl i olarak yapmasını m ü m k ü n kılacak surette hesap 
edilmiştir. Birl iğimizin altı ayda değiştiri lmesi bir l iğimizin çok aleyhine 
olur, esasen bu m ü m k ü n de değildir. 

(17) Tutanak D. C. 19, S. 191-192, Ta. 14.1.1953 
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A B D Ü R R A H M A N BOYACIGİLLER (Zonguldak) - Arkadaşlar ; bu mev

zuda Sayın Bakana, verdikleri izahattan dolayı teşekkür eder im. Sorumu 

verdikten kısa zaman sonra, Millî Savunma Vekâlet i Temsi l Bürosundan 

memnuniye t verici bir haber aldım; Kore'deki erlerimizin de mektuplar ı , 

hürriyet ve demokrasi dâvası için mücadele eden diğer Bir leşmiş Millet

ler erlerinin mektupları gibi, parasız olarak sevk edilecektir. Bu hususta 

kendi ler ine teşekkür ederim. Görüyorsunuz ya, yer inde yap ı lmış olan iş

ler hakk ında teşekkür vec ibemi yerine get ir iyorum. 

İkinci soruma, Sayın Bakanın temas ettiği gibi iki küçük müttef ik ve 

dost devlet, ki, bunlardan biri Yunanlı lardır, Yunanl ı lar Kore 'deki birlik

lerini altı ayda bir değiştiriyor. Bu izahatı ben, Kore'ye g iden gazeteci ar

kadaş lardan ve alâkalı lardan aldım. Görüyorsunuz ki, delillidir. 

Arkadaşlar; değiştirmede iki usul caridir. Birisi biz im tatbik ettiğimiz 

usul. İkincisi de, Yunanlı lar gibi küçük devletlerin altı aylık bir müddete 

tâbi olan usulü. Bir de bunun dışında (Sayın Bakanının ifade etmedikle

rine göre, öğrenmemiş bulunuyorlar kanaatindeyim) diğer bâzı devletlerin 

puvan usulüdür. En ileri hatlarda savaşan askerler ayda dört puvan alı

yor. Tabur muhabere yerlerinde ve topçu taburunda bulunanlar 3 puvan 

alıyor. Bizim karargâhımızın bulunduğu hatta ve daha geridekiler iki pu

van alıyor. Tokyo 'da bulunan askerler bir puvan alıyor. Bu müdde t zar

f ında 32 puvanı dolduran er ve subaylar memleket ler ine iade edil iyorlar. 

Arkadaşlar , puvan usulü âdi lâne bir sistemdir. Yunanl ı lar ın tatbik 

ettiği s istem bize uymaz. 

Sonra, oradan gelen ordu mensubu arkadaşlar, kendi ler inin cephe 

ger is inde çalışanlarla müsavi muameleye tâbi tutulmadıklar ını söyle

mektedir ler . Daha fazlasını söylemeye mezun deği l im. Millî müdafaaya 

taallûk eder. Sayın Bakana bunları ayrıca bi ldireceğim. Yalnız bu işi bir 

n i zama koymak lâzımdır. Hakikaten Türkiye büyük fedakârlık yaptı ; bu

nu ne Yunanl ı lar , ne Fransızlar, ne Hollandalı lar yaptı . Bu sayede de 

Türkiye ve Türk Demokrasis i büyük şeref kazandı ve Türk Milleti ve hü

kümetler i bütün dünyada büyük itibara erişti ki, bu da Kore 'de çarpışan 

Türk erleri ve subayları sayesindedir. 

Şuna temas etmeden geçemiyeceğim, Yunan askerleri Kore 'ye gönde

ril irken; kıralları gelip ellerini sıkıyor. Fakat bizde ne bakanlar, ne Baş

bakan ne Devlet Başkanı Çeşmeye kadar gidip talim görenler in ellerini 

s ıkmaya tenezzül etmiyorlar. Ne olur? Başbakan veya Millî Sa vunma Ba

kanı ordudan Kore'ye gönderi len erlerin ve subayların gidip ellerini sık

salar. 
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(18) Tutanak Dergisi: C. 25, S. 4-5, Ta. 1.6.1953 
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MİLLÎ S A V U N M A VEKİLİ SEYFİ KURTBEK (Ankara) - Sayın arkadaş
lar, muhabir lerden, arkadaşımız bâzı bilgi almış falan üç puvan, falan 
beş puvan alıyor, sonra şu kadar puvan alan değişt ir i l iyormuş.. . Dön
dükten sonra da harb hizmetleri hesap edi lmekte imiş. 

Mil letlerin muhtel i f usulleri vardır. Sonra oradaki mil letlerin kuvvet

leri birbir ine benzemez ki, değişt irme usulleri de birbir ine benzes in. Böy

le bir şeye imkân yoktur. Bir defa bu gibi harblerde cephe ilerisi cephe 

gerisi diye bir fark gözetmek caiz değildir. Korede verdiğimiz şehit lere ba

kacak olursanız doktor, levazım yani geri hizmette bu lunan arkadaşlar ın 

da hayli zayiat verdiği görülür. 

Binaenaleyh şurada çarpışan şöyle, şurada çarpışan böyle diye bir 
müta lâa serdetmek doğru değildir; hepsi aynı şerefli vazifeyi yapmakta 
dırlar. Binaenaleyh şurada çarpışan daha şereflidir diye bir tefrik yap 
mak doğru değildir. Kore'ye giden arkadaşlarımızı bütün mesul makam
lar, g i tmezden evvel kamplarda, hareket yerlerinde teşci, z iyaret ve teftiş 
etmektedir ler . Arkadaşımız ın ifade ettiği şekilde Kore 'ye g idenlere alâka
sızl ığımız mevzuubahis değildir. Bunu katiyen reddeder im. Bütün birlik
lere lâz ımgelen kanuni mecburiyet, alâka ve şefkat alâkal ı larca bütün ge
nişliği ile gösteri lmektedir buna itimat buyurmanız ı rica eder im. (Soldan 
alkışlar). 

REİS - Abdürrahman Boyacıgil ler. 

A B D Ü R R A H M A N BOYACIGİLLER (Zonguldak) - Arkadaşlar ; u m u m i 
a lâka elbette vardır. Sayın Bakan asıl mevzudan kaçıyor. İşi b i r tak ım 
noktalar la kamufle etmek istiyor. Sayın Başbakanın İzmir 'de bu lundu
ğu zaman Kore'ye giden birliğe alâka göstermediğine ne buyuru lur? 

REİS - Abdürrahman Bey, sözlü soru ile alâkası o lmıyan hususlar

dan bahsediyorsunuz. 

XVI. - Kore Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylara, 5802 sayı
lı Kanunun 16 ncı maddesinin (B) fıkrasının tatbik edilmesi hakkında İc
ra Vekilleri Heyetince ittihaz olunan kararname suretinin gönderildiği
ne dair Başvekâlet tezkeresi. (18) 

29.V .1953 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Kore Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup astsubaylara, 5802 sayılı Ka

nunun 16 ncı maddesinin (B) fıkrasının tatbik edi lmesi hakk ında İcra 
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Vekil leri Heyet ince ittihaz o lunan kararname suretinin, 1211 sayılı Ka
nunun 4790 sayılı Kanunla değiştiri len 3 üncü maddes i h ü k m ü n e tevfi
kan, ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzeder im. 

Başveki l 
Adnan Menderes 

Başvekâlet 

Muame lâ t U m u m Müdür lüğü 

Kararlar Müdür lüğü 

Karar Sayısı : 4/585 

Kararname Sureti 

Kore Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup astsubaylara, 5802 sayılı Ka
nunun 16 nci maddesinin (B) fıkrasının, 5 Temmuz 1951 tar ihinden iti
baren tatbik edilmesi; Millî Savunma Vekâlet inin 2.1.1953 tarihli ve 
75598 sayılı yazısı üzerine, 1211 sayılı Kanunun 4790 sayılı Kanunla de
ğiştiri len 3 üncü maddes ine göre, İcra Vekilleri Heyet inin 10.PV. 1953 ta
rihli toplant ıs ında kararlaştırı lmıştır. 

Re is icumhur 

C. Bayar 

Başvekil Devlet Vekil i 

A. Menderes F. Çel ikbaş 

Devlet Vekil i Adalet Vekil i 

C. Yardımcı O. Ş. Ç içekdağ 

Millî Savunma Vekil i İçişleri Vekil i 

S. Kurtbek E. Menderes 

Dışişleri Vekil i Mal iye Vekil i 

F. Köprülü H. Polatkan 

Millî Eğitim Vekil i Bayındırl ık Vekil i 

R. S. Burçak K. Zeyt inoğlu 

Eko. ve Ticaret Vekil i Sa. ve So. Y. Vekil i 

E. Güreli Dr. E. H. Üstündağ 

G. ve Tekel Vekil i Tar ım Vekil i 

E. Kalafat N. Ökmen 

Ulaştırma Vekil i Çal ışma Vekil i 

Y. Üresin H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 

S. Yırcalı 
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XVII. - Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Kore Savaşı devam 
ettiği müddetçe asker göndermek mecburiyetinde olup olmadığımıza, 
bu münasebetle yapüan masrafların kimin tarafından ödendiğine ve 
diğer devletlerin Kore'deki kuvvetlerinin miktarına dair sorusuna Mil
lî Savunma Vekili Kenan Yılmaz'm sözlü cevabı. (19) 

REİS - Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Aşağ ıdaki suallerimin sözlü olarak Millî Savunma Veki l i taraf ından 

cevaplandır ı lmasını saygılarımla dilerim. 

Seyhan Mebusu 

Sinan Tekel ioğlu 

Kore Harbi daha senelerce devam ederse biz da ima oraya asker gön

dermek mecburiyet inde bulunacak mıyız?. 

Kore 'ye g iden ve gidecek olan kıtaatımızın harcırah ve mesarif i saire-

leri Devlet imizce mi, yoksa Bir leşmiş Milletler taraf ından mı ödenecek

tir?. 

Nüfus ve yardım bakımından bizimle hemayar olan Bir leşmiş Millet

lere dâhil devletlerin Kore'de bulundurduklar ı kuvvet ler in miktar ı nedir?. 

MİLLÎ S A V U N M A VEKİLİ KENAN YILMAZ (Bursa) - Sinan Tekel ioğlu 

arkadaşımız , Kore Harbinin devamı müddet ince oraya asker gönder ip 

göndermiyeceğ imiz i soruyorlar. 

Harbin devamı müddet ince asker göndereceğiz. Bu keyfiyet Veki l ler 

Heyet inin 28.IV. 1952 tarihli karar ında sarahaten z ikredi lmiş bu lunmak

tadır. 

Kore 'ye gönderi lmiş olan birliklerimizin harcırah ve masraf ları k imin 

taraf ından veril iyor diye sormaktadır. 

Kore 'ye gönderi len birl iklerimize veri lmekte olan maaş , oraya kadar 

o lan harcırah, hastalıkları hal inde yurda avdetleri icabedenler in bu mas 

rafları taraf ımızdan ödenmektedir . 

Halen Kore'de bulunan birliklerin miktarı hakkında ma lûmat iste

mektedir ler . 

Amer ika takriben 260 bin, Güney Kore 235 bin, İngiliz Tümeni 18 575 

kiş iden ibarettir. Bunun dışında olmak üzere Siyam, Fil ipin, Habeş istan, 

(19) Tutanak D. C. 25, S. 242-244, Ta. 16.11.1953 
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Fransa, Kolombiya, Yunanistan, Hollanda, Belçika devletleri de biner ki

şilik birer tabur halinde iştirak etmektedir. 

Maruzat ım bu kadardır. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Seyhan) - Sayın arkadaşlar, bu suali soralı aşa

ğı yukar ı bir sene oldu. Her taraftan acaba bu sual ne maksat la soruldu; 

gayesi, maksad ı nedir bu adamın, dendi. Hattâ Rusya bile S inan Tekeli-

oğ lu 'nun sormuş olduğu suali radyolarına vererek, Hükümet niye cevap 

vermiyor diye sorduğu gibi, memlekette çıkan bir gazetenin muharr i r i de, 

b en im bu sual takrir ine lütfen bir onbaşı vasıtasiy le cevap ver iyor . S i 

nan Teke l ioğ lu, gazeteye yaz ı yazan bu muharr i r kadar va tan ın ı sever 

ve vatan ın ı müdafaa eder, o yazıyı yazan paşadan daha çok va tan ın ı 

düşünür . 

Benim bu işi kürsüye getirişimden maksat ve muradım Hükümet ime 
yard ımdan başka bir şey değildir. Hiç şüphe yoktur ki, bizim Devletimiz 
aşağı yukarı İkinci Umumi Harbden beri büyük bir ordu beslemektedir. Bu 
ordunun masrafını sırtına almış olan milletin gayreti kendi etrafını çember 
alt ına almış olan komünist tehlikesinden vatanı kurtarmak maksad ına 
matuftur ve bundan başka hiçbir şey değildir. Komünist idaresinin, yani 
Türk Milletinin en büyük düşmanı olan Rusya'nın karşısında, Türk ordu
sunun ne şekilde hareket etmesi lâzımgeldiğini bunların bi lmesi icabeder-
ken, bir milletvekilinin sorduğu sual üzerine; "Vay niçin Kore 'ye asker 
gönderi lmiş vay bi lmem ne o lmuş gibi" neşriyat yapmalar ı ve memleket i 
mizde bir şuriş çıkarmak istemiş olmasından başka bir şey değildir. 

Biz, Rusya ve peyklerinin ortaya attıkları propagandalar ı nazar ı itiba
ra a lmış olsa idik şimdiye kadar Türk Milletinin hali nice o lurdu? 

Biz yapı lan düşman direktifleri dairesinde hareket e tmediğ imiz için
dir ki, memleket imizde yapı lan seçimde milletin idareyi el ine alarak arzu 
ettiği kimseler i ve partiyi seçerek buraya getirmiştir. 

Rusya 'nın anlaması icabeder ki, iş böyledir, maalesef anl ıyamamışt ır , 

onlar memleket i karışt ırmak istemişlerdir. Biz diğer parti ikt idarda iken 

Avrupa 'n ın bize karşı a lmış olduğu vaziyeti yakînen bi l iyorduk. Ruslar 

b izden 3 vi lâyet istediler, o vakit Hükümet Amer ika 'dan sormuştu : Bize 

yard ım eder misiniz? "Eğer muharebede ehliyet ve l iyakat gösterirseniz 

yard ım ederiz" demişlerdi. Yani siz harbe girerseniz, Rus ordusu sizi or

tadan kaldırdıktan sonra biz de düşünürüz demek istemişlerdi. 

Arkadaşlar , Amer ika 'dan alınan yardımın yegâne sebep ve saikı De

mokra t Part inin iktidara gelişi, millet iradesiyle kuru lmuş olan Hüküme

tin idareyi ele almış olmasıdır. İşte bu Hükümet hiç k imseye sormadan 
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Kore 'ye diğer mil letlerden daha yüksek miktarda, 5 bin kişilik bir kuvvet 
gönderdi ve bu kuvvet dünyanın takdirlerini kazandı . Bu suretle Amer i 
ka; "Eğer ehliyet ve l iyakat gösterirseniz size yard ım ederiz" demişt i . Biz 
demokrat idaremizin kudretl i ve yerindeki karariyle gönder i len kuvvet in 
muvaffakiyet idir ki, Amerika 'y ı bize yardımlarını es i rgememeye mecbur 
etti. Ben im bu suali sormaktaki maksad ım şudur : 

Biz dünyada hiçbir devletin vermediği kadar bir kuvvet tefrik ettik. 

NATO 'nun idaresinde bulunan, Atlantik Paktına dâhil o lan devletler, her 

türlü yard ımdan bizden fazla müstefit oldukları halde maalese f b iz im ka

dar ne NATO'ya asker verebilmişler, ne de Kore'ye gönderebi lmiş lerdir . 

Biz im NATO Komutanl ığ ında en büyük kuvvetin sahibi olarak yüksek 

rütbel i bir kumandanımız yoktur. Ben Amer ika yardımını biraz daha ar

tırsın diye bu takririmi vermiş bulunuyorum. Eğer bu yard ım çoğal ırsa 

biz im ordumuz daha çok inkişaf eder. Hiç şüphe yok ki, Kore 'de çarpışan 

kuvvetler içinde biz im nefer ve subaylarımız diğer devlet lere ait ordular

dan daha az maaş almaktadır lar. Binaenaleyh, Amer ika 'n ın, oradaki kı

talarımızın orada bulunduklar ı müddetçe infak ve iaşe etmesini ve ma

aşlarını da kendi ordusuna yakın bir hadde ç ıkarmasını istemek suretiy

le Hükümet imiz i takviye etmek gayesiyle bu kürsüden (Amerika 'ya ) hitap 

ed iyorum. 

Arkadaşlar , biz im ordumuz son derece fedakâr ve kahraman o lmak
la beraber son derecede tahammüllüdür. Bu tahammül lü orduya yapı la
cak olan yardım; bütün dünyanın hürriyet ve istikbalini kurtaracak olan 
bir millet ordusuna çok sayı lamaz. Gazetedeki yazıyı yazan o paşaya ce
vap ver iyorum; o, Hükümetten evvel bana cevap veriyor. Güya ben Dev
letin siyasetini b i lmiyormuşum, siyaset ordudan hariç deği lmiş. 

Bir onbaşı bana cevap veriyor ve diyor ki : "Sen Adana 'da kendini pa

şa diye ilân etmişsin. Böyle o lmakla beraber sen Devlet in s iyaset inden bi

habers in" . Bu paşa bir zamanlar Çubuk'ta Halk Partisinin propaganda

sını yapmak üzere giden ve yo lda otomobil devri lerek zannedersem bir 

neferin de ölmesine sebep olan ve kendisi de sakat lanarak Amer ika 'ya te

davi için gönderi len ve hattâ malûl maaşı alan bir paşadır. İşte bu paşa 

şimdi, güya bana cevap veriyor. Adı Kerkük'lü Hakkı Paşadır. Fi lvaki bu 

kürsüde şahsiyattan bahsedi lemez, fakat bir mebusun Büyük Millet 

Mecl is inde sormuş olduğu bir suale bir gazetede de cevap ver i lemez. O 

suale muhatap olan alâkalı vekil cevabını verir. Benim burada söylediğ im 

eğer vatana ihanet derecesinde ise ve bunu da vatanperver l iğe uygun 

bu lmazsa muharr ir o zaman eline kalemi alır, ona gazetede cevap verir 

ve kendis inin vatanperverl iğini bu suretle ispat e tmiş olur. Çünkü ; bu 
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gazete orduya da dağıtılıyor. Bunu bütün ordu mensuplar ı okuduğu için 

ben ş imdiden bu kürsüden bütün orduya vaziyeti duyuruyorum, Sinan 

Tekel ioğlu hiçbir zaman Kerkük' lü Hakkı Paşa kadar kahraman değildir. 

(Bravo sesleri). 

MİLLÎ S A V U N M A VEKİLİ KENAN Y ILMAZ (Bursa) - Muhte rem arka
daşlar; S inan Tekelioğlu arkadaşımızın beyanatı arasındaki bir noktaya 
temas etmek zaruretini hissediyorum. 

Arkadaş ımız buyuruyorlar ki : "Amerikalı lar bu Türk birl iğinin orada

ki fedakârl ığı neticesi bize daha fazla yardım yapmal ıd ır lar" diyor. 

Hükümet in iz , Kore'deki birl iğimizin savaşlara iştirakini Amer ikan 

yard ımından tamamen ayrı olarak mütalâa etmektedir. (Alkışlar). 

Binaenaleyh biz orada yardımı art ırmak için savaştığımız gibi öyle bir 

maksat da gütmüyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar). Arkadaş ımız ın bu husus

taki beyanat ını sadece bir temenniden ibaret telâkki e tmek isterim. 

Diğer hususlar üzerinde fazlaca tevakkuf edip sizi rahatsız etmek is

temezdim. Fi lhakika arkadaşımız ın takriri üzerinde yurt içinde bâzı neş

riyat o lduğu gibi ecnebi radyolarda, bi lhassa demir perde gerisi radyola

r ında bundan istifade edi lmek istenmiştir. Buna dair neşriyat mevcuttur ; 

fakat sizi fazla rahatsız e tmemek için o noktaya temas e tmeyeceğ im. (Al
kışlar). 

XVIII. - Zonguldak Mebusu Ali Rıza İncealemdaroğhı'nun, Kore'de 
şehit olan kahramanlarımızın ailelerine Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin sevgi ve selâmlarının bildirilmesine dair takriri. (20) 

REİS - Takrirler var, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 

Kore 'de medeniyet ve insanlık ideali uğruna dövüşerek şehit o lmuş 
kardeşler imiz in ailelerine Büyük Meclisin sevgi ve selâmlarının iblâğı hu
susunun karara al ınmasını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Mebusu 

Ali Rıza İncealemdaroğlu 

REİS - Rifat Özdeş, Murad Âli Ülgen, Ali Rıza İncealemdaroğlu bir de 

Pertev Arat , Necdet İncekara ve Abidin Tekön 'ün Büyük Millet Mecl is inin 

orduya selâm ve sevgilerinin iblâğı hususundaki takrirleri aynı mahiyet

tedir. Hepsini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . İtti

fakla kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

(20) Tutanak D. C. 28/2, S. 742, Ta. 23.2.1954 
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(*) Resmî Gazete : 1.3.1954 - 8646 Kavanin Mecmuası : C. 36, S. 1271 
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Kore şehitleri ailelerine selâm gönderi lmesi hakkındaki Ali Rıza İnce-

a lemdaroğ lu 'nun takriri vardır okuyoruz. 

(Ali Rıza İncea lemdaroğ lu 'nun (Zonguldak) ikinci takrir i tekrar 

okundu ) . 

REİS - Tasvibinize arz ediyoruz. Hükümet vasıtasiyle iblâğı hususu
nu kabul buyuranlar. . . Etmeyenler.. . İttifakla kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

Kore'de şehit olan kahramanlarımızın ailelerine Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sevgi ve selâmlarının bildirilmesine dair (*) 

(Resmî Gazete ile ilânı : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) 

No. 

1838 

Kore 'de medeniyet ve insanlık ideali uğrunda dövüşerek şehit o lan 
kahramanlar ımız ın ailelerine Türkiye Büyük Millet Mecl is inin sevgi ve 
selâmlar ının bi ldiri lmesine müttef ikan karar verilmiştir. (Cilt: 28 - Sayfa : 
742). 
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BASINDAKİ YANKILARI 

HÜKÜMETİN KARARI (*) 

Kore Savaşma katı lmak üzere Hükümet , Bir leşmiş Milletler Teşki lât ı 

emrine dört bin beş yüz kişilik bir kuvvet ayırmaya karar verdi. Dışişleri 

Bakanın ın imzası ile Genel Sekreter Trygve Lie'ye bildiri len bu karar, ta

şıdığı mâna itibarile, İkinci Cihan Harbi sonundan beri karşı laşt ığ ımız 

hâdiseler in şüphesiz en mühimler inden biridir. Bir leşmiş Milletler safın

da barış ve hürriyet uğruna katlandığımız bu fedakârl ığın büyük lüğünü 

ö lçmek için, yurt çocuklar ından her birinin nazar ımızdaki değerini hatır

lamak yetecektir. Atatürk rejimi, vatandaşların eşit hakları üzer ine ku

rulu, içeride ve dışarıda barışı ülkü bilen bir idare sistemidir. Maddeye 

vurulacak olursa, bir Türk vatandaşının manevi ağırlığını gösterebi lecek 

bir tartı âleti yoktur. "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" prensibi ar

tık içimize girmiş, damarlar ımıza yerleşmiştir. Hürriyet imiz ve istiklâl imiz 

tehl ikeye girdiği zaman en büyük komutanımızdan en basit er imize ka

dar son fedakârlığı beraberce göze alır, öyle dövüşürüz. Bu şartlar altın

da Bir leşmiş Milletler emrine yol layacağımız silahlı kuvvet i tonlarla altı

nın görebileceği hizmetle k ıyas lamamak gerekir. Biz im askerimiz elbette 

dünyanın bütün alt ınlarından daha kıymetlidir. 

Yı l lardan beri memleket imiz in karşı durduğu tehlikeli vaziyet de feda

kârl ığımızın büyüklüğünü artıran bir unsurdur. Üzer inde bu lunduğu

muz coğrafya parçası, her taraftan taarruz ihtimallerile çevrilidir. Bir gün 

dövüşmek zorunda kalabileceğimiz kuvvetler biz imki lerden kat kat üs tün 

olabilecektir. Hiç bir yerden yardım görmesek de ö lünceye kadar şerefi

mizi müdafaaya and içtiğimizden, başka yerlerdeki çarp ışmalara fi'len 

kat ı lmak biz im için fedakârlıkların fedakârlığıdır. 

Buna rağmen Hükümet , Birleşmiş Milletler Teşkilâtı emrine -sayıca 

az da olsa-silahlı kuvvet ler imizden bir kısmını ay ırmaya karar verdi ise, 

bunu şüphesiz sırf hürriyet ve barış dünyasına karşı beslediği bağlı l ık 

duygular ı uğruna yapıyordur. Tecavüz politikası önünde yazık ki hürri

yetçi milletler şimdiye kadar tesirli bir cephe kuramadı lar . Bütün iyi ni

yet le teşebbüsler nazarî ve plâtonik bir teşkilât doğurmaktan başka bir 

netice vermedi . Milletler Cemiyet inin hazin akıbetini hat ır ladıkça şimdi

ki Bir leşmiş Milletlerin de istikbaline şüphemle bakı l ıyordu. Saldırganla

ra karşı birlik hareket edemiyen milletler, teker teker bunlar ın ç izmesi al

t ına düşmekte devam ederse, bir gün istilâcıların karanlık zaferi yeryü

zünde hür insanlığı elbette boğacaktır. 

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 27 Temmuz 1950 
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Türk hükümet in in kararı, şu meseleyi kesin olarak çözmeye yaraya

caktır. Bir leşmiş Milletler diye canlı bir teşkilâtı kavlen değil, fi'len hare

kete get i rmeye yarayacak, tecavüzü suç sayan bütün hürriyetsever dev

letler bize uyarak tecavüze uğrayan hesabına el lerinden gelen yard ımı 

esirgemeyeceklerdir . Böylece Birleşmiş Milletler Teşkilâtı kısa zamanda 

lâyık o lduğu hayatiyete kavuşacak, bir isim o lmaktan çıkacak, elle tutu

lur, gözle görülür bir varlık hal ine yükselecektir . 

Tek çıkar yol da zaten budur. Üçüncü cihan harbini başka türlü ön

lemeye imkân yoktur. 

Nadir NADİ 

KORE'YE TÜRK ASKERİNİN GÖNDERİLMESİ (*) 

Hükümet in bu yoldaki kararını her türlü particilik ve muhali f l ik dü

şüncesinin üstünde kalarak inceleyeceğiz. 

Şu nokta gözden kaçır ı lmamalıdır ki bu kararın a l ınmas ında âmil 

olan düşünce ler hakkında gazetelerde gördükler imizden başka bir bilgi

miz yoktur. 

"Kore 'de başlayan savaş Üçüncü Dünya Savaşının başlangıc ı mıdır, 

yoksa yang ın orada söndürülebi l ir mi" sualine bugün k imse kesin bir 

karşıl ık veremez. 

Geçmişe bakarak hüküm vermek gerekirse şunu demek m ü m k ü n 
dür. 

1931 sonbahar ında Japonya, Mançurya 'ya el koyduğu vakit Cemiye
ti A k v a m bir rapor hazır lamaktan başka hiç bir şey yapmamışt ı . 

Onun bu aczi Mussolini 'yi ve Hitler'i yüreklendiren ve Habeşistan'a, 

Çekos lovakya 'ya ve Lehistan'a karşı aynı b iç imde saldırı larda bu lunma

ya kışkırtan olayların baş ında sayılır. 

Buna göre denilebilir ki, ve Amer ika ayanında Bay Keyn (Cain) gaze

teciler toplantısında demiştir ki, eğer Birleşmiş Milletler bu saldır ıya kar

şı askerleriyle diki lmezlerse dünya barışı birbirini kovalayan saldırı larla 

çarçabuk yok olur; bilâkis bütün barışseverlerin orduları Kore cephesin

de görünürse kaldırıcılar yılar ve uslu otururlar. 

Bu düşünce genel olarak doğru sayılabilir; ancak göz önünde bulun

durulmas ı çok önemli bazı noktalar vardır. Bunları sıralayal ım. 
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Bugünkü savaş Amer ikan işgaline bırakılmış, fakat onun taraf ından 

boşalt ı lmış bir yerde başlamıştır. Dünyanın o bölgesinde Amer ikan men

faatleri çok büyüktür ve bu devlet Pasifik Okyanusu boyunca ne kadar 

çok üs ve mania elde tutabilirse kendini o derece güven içinde saymak

tadır. 

Buna göre, Amer ika bugünkü savaşa var gücüyle yalnız baş ına atıl

mış ise bunu ne dereceye kadar bu sebepler dolayısiyle ve ne ö lçüde Bir

leşmiş Milletler ü lküsünü ve dünya barışını korumak amaciy le yapmış 

tır? 

Bunu tespit etmenin Türkiye bakımından önemi şudur : Bizi i lgilen

diren bir savaş olursa Amer ika ona, Kore savaşma atıldığı gayret le mi atı

lacaktır, yoksa bir kaç tabur ve alayla mı katılacaktır ve "öbür devletler 

de aynı şeyi yapsınlar, mesele hal o lunur" mu diyecektir? 

Böyle derse öbür devletlerin Kore'ye yaptıkları yard ıma bakarak pek 

fazla bir ümit besleyemeyiz. 

Dolayısiyle eğer doğru olan bu ikinci şık ise yurdumuz çok tehlikeli 

anlar geçirebilir. 

Biz im bugünkü coğrafi durumumuz talihsizdir. Türkiye Kafkasya 'da 

doğrudan doğruya Rusya ile ve Trakya'da onun bir kuklası olan Bulga

ristan'la sınırdaştır. 

Rusya isterse pekâlâ Bulgaristan'ı bize saldırtır, öbür peykler in ordu

larını da üzerimize sevkettirir, onlara her türlü silâhı, hattâ, eğer a tom 

bombasın ı havada patlatan otomatik cihazı da yapabi lmişse , peykler ine 

bu gibi bombalar ı da ülkemize attırır. Kendisi ise resmen tarafsız görü

nür. 

Bu durum karşıs ında Amerika 'nın Kore savaşına giriştiği ö lçüde da

hi işe kar ışması bizi tatmin edemez. Esasen onun kara o rdusunun çok 

az o lduğu bi l inmektedir. Hattâ Amerika 'nın mese lâ Bulgar istan, Roman

ya ve Macaristan' ı atom bombalar iy le sulaması dahi Türkiye için yeter bir 

yard ım sayı lmaz. Çünkü bu hareket bütün saldırıları ne sevk ve idare 

eder nede onun kuvvet ine esaslı bir zarar getirir. Böyle bir peyk veya 

peykler saldırısına uğradığımız takdirde bizi tatmin edecek tek yön A m e 

rika'nın derhal Rusya ile savaşa tutuşrnasıdır. 

Hükümet imiz bu gibi meseleleri inceleyip Amerika 'dan gereken temi

natı a lamamışsa Kore savaşına kara kuvvetleriyle katı lan ilk devlet olma

mız eksik tedbirlerle girişilmiş yanlış bir iş sayılmalıdır; çünkü biz her ba

k ımdan topun ağzında bulunduğumuz için örnek olmak bize düşmezdi . 
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Ancak umarız ki hükümet in kararı gereken her türlü teminat elde 
edi ldikten sonra verilmiştir. 

Şu nokta da unutulmamal ıdır . 

Rusya, Formoza adası işi dolayısiyle komünist Çin'i dahi savaşa sür
mek üzere görünüyor. Bu olursa Üçüncü Dünya Savaşının k ısmen olsun 
başladığ ına hükmetmek gerekir. Biz ise buna Amer ika ve İngiliz impara
tor luğunun bazı parçalariyle birlikte fiilen katı lmış tek devlet o luyoruz. 

Başka bir yöne geçel im. 

Biz At lant ik Misakına al ınmadık. A l ınmamıza en çok itiraz edenler 
"Rusya Türkiye 'den bazı yerler istemiş olduğu için Türkiye 'yi Misaka al
mak Atlantik devletlerinin mukadderat ını esasen tehdit al t ında bu lunan 
bir devlet inkine bağlamak olur, biz kendimizi bu tehlikeye maruz bırak
mak istemeyiz" diyen devletlerdi. 

Bugün bu devleterin çoğu hem Rusya'dan ve peykler inden uzaktadır
lar, hem de Atlantik Misakı sayesinde güvenleri b iz imkinden çok daha 
sağlam surette teminat alt ında bulunuyor. Halbuki onlar Kore 'ye asker 
göndermiyor lar ve biz gönderiyoruz. 

Denilebil ir ki, Birleşmiş Milletler Misakı Türkiye 'nin de güvenini sağ
lar, buna şu karşılık verilebilir; eğer iş öyle olsaydı Atlantik Misakına lü
zum olmazdı , mademki o yapıldı Birleşmiş Milletler Misakı yeter bir gü
ven kaynağı sayılmıyor demektir . Esasen Kore savaşı için yalnız Amer ika 
ile Türkiye 'nin asker göndermiş olması bu yetersizl iğin yepyeni maddî bir 
delilidir. 

Şayet bu işte de hükümet imiz kesin teminat a lmadan Kore 'ye asker 
göndermeğe karar vermişse eksik tedbirlerle yanl ış bir işe g ir işmiş oldu
ğu sözünü tekrarlamak gerekir. 

Unutu lmamas ı gereken çok önemli bir nokta daha vardır : İkinci dün
ya savaşı Lehistan'ı korumak için ve bu yolda ona veri len teminat yüzün
den çıktı. Bu gün ise bağımsız bir Lehistan kalmadı . Her hangi bir dev-
letler-arası görüşmede bu olayı hep göz önünde tutarak ona göre teminat 
istemeyiz. 

Bunları söyledikten sonra şu yön üzerinde durmak isteriz. 

Bir leşmiş Milletlerin barış dâvası bizim de davamızdır . Bunun başlı
ca iki sebebi vardır : 

1. Çok geri kalmış olan yurdumuzu gel işt irmek için güvenl i bir barı
şa muhtacız . 

2. Rusya bizden toprak ve üs istemiş o lduğundan her an için bir sal
dırıya karşı koymak ve yard ım görmek zaruret inde olabiliriz. 
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Bu sebepler dolayısiyle Kore'ye asker göndermemiz in ve mil let ler-ara-
sı dayan ışma işinde örnek olmamızın faydaları inkâr o lunamaz . Yapt ığ ı 
mız yard ım, ileride aynı şeyin bize yapı lması için maddî ve manev î hak 
sahibi o lmamız ı sağlıyabilir. 

Ancak usta bir siyasi ve diplomasi bu işe yukarda iki kere andığ ımız 
teminatı elde ederek girişirdi. Bunları sağlamak ise m ü m k ü n d ü ve m ü m 
kündür, çünkü pek tabiî ve haklı isteklerdir. 

Eğer böyle yapı lmışsa hükümet icab eden tedbirleri alarak az çok za
rurî bir tehlikeye atı lmış demektir. Yok eğer anılan teminat elde edi lme
den hareket edilmişse fuzulî tehlikelerle dolu bir yo lda o lduğumuza hük-
molunabi l i r . 

Pek belirli bazı maddî yanlışlara da işaret etmek gerekir. 

Bu işte hükümet yalnız başına çok ağır mesuliyetler almıştır. 

Kore savaşı 25 Haziran'da başladı ve bir kaç gün sonra Bir leşmiş Mil
letler genel sekreteri biz dahil, bütün üye devlet lerden ne gibi ya rd ımda 
bulunacaklar ın ı sordu. 

Mesul iyet ini kavrayan bir hükümet in başl ıca işi, böyle bir devrede 
Mecl is in toplu kalmasını sağlamaktı . Bu yapı lmamış milletvekil leri dağıl
mışlar ve bu dağıl ıştan 10 gün sonra asker gönderme kararını a lmak za
rureti hükümetçe hasıl o lmuştur. Bu olay hükümet in , pek kısa bir za
m a n içinde karşılaşabileceği zaruretleri önceden tahmin dahi edemediğ i 
ni gösterir ki, bu müşahede gelecek için pek güvendirici değildir. 

Bu kadarcık olsun ilerisini göremiyen hükümet bizde her öneml i işte 
görenek olduğu gibi Meclisi toplantıya çağırmayı, aynı z amanda muha le 
fetle de danışmayı düşünmedi . Keza halk efkârımızı bu işe haz ır lamayı 
lüzumsuz gördü. 

Dahası var. Birleşmiş Milletler Misakının 44 üncü maddes i gereğince 
Güvenl ik Konseyinde üye o lmayan bir devletten asker is teni lmeden ön
ce, bu devletin kendini Konseyde temsil ett irmek hakkı vardır; karar an
cak bundan sonra alınabilir. 

Eğer olay gözümüzden kaçmışsa bunun yapıldığını duymadık ; bu ha
reket Türkiye 'nin sözünü gereken yerde duyuramadan kendisi için bağ
layıcı bir kararın alındığını ifade eder. 

Bütün bunlar hükümet in tedbir ve kararlarının isabeti hakk ında hiç 
o lmazsa şüpheler doğuracak özdedir. Ancak temennimiz gereken bütün 
tedbirlerin al ınmış olmasıdır. 

Aynı zamanda şundan da eminizki Türk askerleri Türk lüğün şan ve 
şerefini yükseltecek surette döğüşeceklerdir. 

Hikmet BAYUR 
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HÜKÜMET KARARINDA İSABET ETMİŞTİR (*) 

Demokrat Parti hükümet i 4 500 kişilik bir askerî kuvvet le Bir leşmiş 
Milletlerin Korede açtığı sulh ve emniyet cephesine kat ı lmağa karar ver
di. Bu karar ın bütün dünyada yaratacağı akislerin genişliği n isbet inde 
tesirli o lacağında şüphe yoktur. Türkiye, derhal verdiği karar la yalnız 
Bir leşmiş Milletler idealine olan bağlılığı değil, o ideali gerçekleşt i rmek 
için icabında yerine getiri lmesi kabul edilen taahhüdlere sadakat ini de 
göstermişt ir . Türkiye, Hol landa, Belçika veya Zelanda değildir. Dünyan ın 
bugünkü siyasî şartları içinde emniyet durumlar ı çok daha az tehl ikede 
devlet lere kıyasen daha az yard ım görmüş olsa bile Türk milleti, son ha
reketiyle fedakârlık mevzuunda her tehlikeyi göze alarak cepheye ilk ko
şacak bir ruh ve seciye taşıdığını ve girişilen dâvanın azamet ini Bir leşmiş 
Milletler topluluğu içinde Amerika 'dan sonra belki en iyi kavradığ ını fi
i len ispat etmiştir. Bu itibariyle alınan kararın bütün dünyada Bir leşmiş 
Milletler ülkülerine doğru bir kamçı lama tesiri uyandırması tabiî netice 
olarak beklenebil ir . 

Birinci Dünya Harbinin sonunda Vi lson'un kurduğu Milletler Cemi
yeti Sulh ve emniyeti korumak için tesis edildiği halde büyük devletler 
arasındaki ihtilâtları tereddütler kararsızlıklar, imkânsızl ıklar iç inde 
harplere doğru soysuzlaştıran sözünü dinletmek ve milletleri sulh içinde 
gel işt irmek gayesini gerçekleşt irmek vasıtalarını bir türlü bu lamayan 
akını bir müessese oldu. Eğer Habeş harbinde İtalya'ya karşı bir türlü 
tatbik edi lemeyen iktisadî tedbirler sahasında tesirsiz, ka l ınmasaydı , çok 
muhtemeld i r ki, Milletler Cemiyet inin askerî kudret ve gerçekten mil let
lerarası bir varlık teşkil ettiğini gören Almanlar , 1939 maceras ına atıl
mazlardı . 

İkinci Dünya Harbinden sonra Bir leşmiş Milletler Kurulu Birinci 
Dünya Harbinin ve bi lhassa eski Milletler Cemiyet inin verdiği kötü neti
ce lerden ders alındığını gösteren temeller üzerine kuruldu. Top lu luğa da
hil devletlerin hepsi hükmünü yürütebi lecek o lamadıktan, yani silâhlı 
bir kuvvete dayanamadıktan sonra Bir leşmiş Milletler prensipler inin as
la gerçekleşt ir i lemiyeceğinde ittifak halinde bulunuyordu. Bu suretle Bir
leşmiş Milletler herhangi bir tecavüz karşıs ında Güvenl ik Konsey in in ha
rekete geçebileceği ve Bir leşmiş Milletler kuvvetlerini mütecav ize karşı 
kul lanabi leceği esası üzerine kuruldu. 

Kore harbi, Birleşmiş Milletlerin varlığı ile yokluğu gibi dünya sulhu 
için hayatî bir muadeleyi masanın üzerine getiren, b inaenaleyh manev î 

(*) Milliyet Gazetesi: 27 Temmuz 1950 
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tesiri it ibariyle bütün insanlık âlemini meşgul eden en muaz zam bir si
yas î -askerî dâva halindedir. Birleşmiş Milletler başta Amer ika o lmak 
üzere sulhu muhafaza için icabediyorsa sonuna kadar harbedecekler in i 
bu münasebet l e açıkça ifade etmişlerdir. Bu esnada Türkiye 'n in yap ı lan 
davet lere rehberlik edecek bir tavır takınması ile memleket imiz in bü tün 
dünyada ancak itibarını yükseltecek. Türkiye 'nin sözüne inanılır bir dev
let o lduğunu herkese isbat edecek, tamamen yer inde ve isabetl i bir ka
rar olarak ancak tasvip olunabilir. 

O n u n için Menderes hükümetini , dünyanın bu nazik durumunda , 
Türkiye 'n in nazik coğrafî vaziyetine rağmen, a l ınması lâz ım gelen kararı 
sürat le alarak Birleşmiş Milletler safına hemen at ı lmasını ve e l indeki 
şanlı Türk bayrağını Bir leşmiş Milletlerin bayrağının yan ıbaş ına tered
dütsüz d ikmiş olmasını bi lhassa tebrik etmek isteriz. 

Demokrat Parti iktidarı, bu kararında dahi milletin arzusunu ve bir

liğini temsil etmiş o lduğundan asla şüphe etmemelidir . 

Ali Naci KARACAN 

HÜKÜMETİN SON KARARI (*) 

Bir leşmiş Milletler Genel Sekreterinin, Kore'ye yard ım hususundak i 
müracaat ına Hükümet cevap vermiştir. Dışişleri Bakanı F. Köprülü 'nün, 
Mr. Trgyve Lie'ye çektiği telgraftan öğrendiğimize göre, Hüküme t Kore 
cephes indeki ateş hatt ına 4 500 Türk er ve subayını göndermeye karar 
vermiştir . 

Evvelki gece, saat 10.45 te radyo bu haberi yaydığı andanber i her ev
de konuşulan başl ıca konu budur. Her aile babası , her ana ve her vatan
daş, Hükümet in son kararını çeşitli şekilde yorumlamaktad ı r . 

Hükümet in kararı hakkında muhalefet in ne düşündüğü, C.H.P. Ge
nel Sekreteri Kasım Gülek' in dün verdiği bir demeçle açıklamışt ır . 

C.H.P. Genel Sekreterinin sözleri üzerinde ciddiyetle durmak lâz ım
dır. Eminiz ki şu dakikada bu sözleri okuyan her va tandaş durumu ken
di akıl ve mant ık süzgec inden dikkat le geçirerek müta l âa edecekt i r . 

Hükümet in verdiği karar şu bakımlardan izaha muhtaçt ı r : 

1. Neticeleri, iyi veya kötü ne olursa olsun, her halde çok mühimdir . 

Memleke t ve milletin hayatî bir meselesi üzerinde bu lunu lduğuna k imse

nin şüphesi yoktur. Böyle bir kararı a lmadan önce, D.P. İktidarı muha-

(*) Ulus Gazetesi: 27 Temmuz 1950 
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lefetin mütalâasını sormak ihtiyaç ve vazi fesinden kendisini müstağni 

saymıştır. 4 500 Türk evlâdı vatan topraklar ından binlerce ki lometre 

uzaktaki bir cephede harp hareketlerine iştirak ettiril irken, üç mi lyondan 

fazla vatandaşın oyuna dayanan muhalefetle istişareye lüzum görülme

miş o lması acıdır. Öyle zannediyoruz ki : Böyle bir hareket in başka bir 

demokrat memlekette misali bulunamaz. Hükümet , C.H.P. nin fikrini 

sormaktan neden kaçınmışt ır? Bu suale cevap vermek hakikaten güçtür. 

2. Hükümet in bundan da ağır hatası, Büyük Millet Mecl is inden ka

rar a lmamış olmasıdır. 4 500 askerimizin yurt dış ında bir çarp ışmaya, 

velev Bir leşmiş Milletler adına da olsa, kat ı lmasına Hükümet yalnız ba

şına karar verebilir mi? Mesele Anayasa ve kanunlar bak ımından ince

den inceye tetkik ve tahlile muhtaçtır. Şahsî kanaat imizce Anayasa ve 

kanunlar bakımından Meclis kararı şarttır. İşi sadece siyasî icaplar ba

k ımından mütalâa etsek dahi, Büyük Meclisin kararını a lmak gene lâ

zımdır. Düşünmel i bir kere : Askerl ik hizmeti için silâh alt ına al ınan 

gençler doğrudan doğruya Türkiye sınırlarının korunması ile mükelleft ir

ler. Onlara, bunun yanında veya dışında başka bir vazife yükleyeb i lmek 

için Büyük Millet Mecl is inden kanun veya karar çıkmalıdır. Böyle olma

sa bile, memleket in mukadderat ı üzerinde derin tesirler yapmas ı pek 

muhteme l bir kararı Hükümet , Meclise dan ışmadan nasıl verebi lmişt ir? 

Bu derece ağır bir mesuliyet in altına ne cesaretle girmiştir?. 

3. Bir leşmiş Milletler Genel Sekreterine veri len cevabın esası hakkın

da muhalefet in düşüncesini Kasım Gülek açıkça ifade etmiştir. 

Muhalefet yurdumuz etrafında son bir iki aydır ne gibi hazır l ıklar ya
pı ld ığ ından habersizdir. Hükümet , muhalefete bu hususta hiç bir malû
mat vermemişt ir . Karşıs ında bu lunduğumuz tehlike nedir? Şu anda ta
kat imiz in derecesi nedir? Ordumuzun bugünkü durumda imkânlar ı ne 
ö lçüdedir?. 

Bunlar muhalefetçe tamamen meçhuldür. Durum bu olunca, Hükü

met in kararı yer inde midir, değil midir? Yapı lacak en iyi yard ım 4 500 as

ker göndermek midir? Yoksa, diğer bir çok devletlerin yaptığ ı gibi (mese

la Yunan is tan gibi) bir miktar askerî nakliye uçağı göndermek mi, hem 

Bir leşmiş Milletlere, hem de Türkiye 'nin kendi emniyet ine daha faydalı 

o lurdu? Bu suallere muhalefet elbette ezberden cevap veremiyecekt ir . 

Eğer Hükümet , muhalefet partisi ile istişare etse idi, onu aydınlatsa idi, 

o zaman muhalefet vuzuha kavuşur ve ona göre müta lâa söylerdi. 

4. Fakat. C.H.P. Genel Sekreteri, işin yukar ıda işaret o lunan veçhesi

ne temas etmeksiz in çok dikkate şayan bir tez ortaya atmıştır. Kas ım Gü-
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lek, Bir leşmiş Milletler üyelerinin, yapacaklar ı yard ımın miktar, şekil ve 
cinsini kendi başlarına tesbit etmesi doğru değildir fikrini öne sürmüş
tür. Çünkü, tek tek her üye devlet bizzat içinde bu lunduğu durumu, 
dünyan ın başka köşesindeki durumdan umumiyet le ağır görecektir . 
Sonra, bugün bahis konusu olan büyük bir cihat stratejisidir. Ancak Bir
leşmiş Milletlerin müşterek bir kurmay heyeti dünyanın her köşes indeki 
tehlikeleri hakiki ölçüsü ile takdir edebilir. Ve ancak bu kurmay komite
si, her üye devletin hususi durumu ile yard ıma muhtaç cephenin duru
m u n u karşı laştırarak karara varabilir. 

Trygve Lie'ye bu yolda yapıcı bir telkin yapı lmak m ü m k ü n iken Hü
kümet , doğrudan doğruya ve acele bir kararla 4 500 asker göndermey i 
tercih etmiştir. 

Bu kararı ile Hükümet her bakımdan mesuliyeti kendi baş ına yüklen

miştir. 

Ne diyel im? İnşaallah sonu memleket ve milletimiz için hayırl ı olur. 

Nihat ERİM 

KORE'YE GİDECEK TÜRK ASKERLERİ, YOLUNUZ AÇIK OLSUN! (*) 

Kore'ye 4 500 kişilik bir savaş birliğinin gönderi lmesi hakk ında hü
kümet imiz in verdiği karar, Birleşmiş Milletler Ülküsüne ve müşterek em
niyet s istemine bağlı olan medeni dünyada herhalde büyük akisler uyan
dıracak ve Türkiye 'nin bu hareketi her yerde takdirle karşı lanacaktır ; bu
na hiç şüphe etmiyoruz. 

Türkiye, Birleşik Amer ika 'dan sonra Kore harbine kara kuvvet ler i 
sevkeden birinci devlettir. Dünyada barış fikrinin muzaffer o lması ve in
sanlığın bundan sonra huzur ve sükûna kavuşması için Kore 'de savaşa
cak kahraman askerlerimize Cenabı Haktan başarı lar dileriz. 

Belki bazı kimseler diyeceklerdir ki : Kore nerede? Türkiye nerede? 4 
500 vatan evlâdını Pasifik Okyanusu kıyılarına sevketmenin mânas ı ne
dir?.. . Mânası şudur ki; Kore'de dünya barışının mukadderat ı bahis mev
zu oluyor. Eğer orada Birleşmiş Milletler Ülküsü mağ lup olur da, müşte 
rek emniyet iflâsa sürüklenirse mütecaviz artık her yerde baş kald ırmak 
fırsatını bu lmuş olacaktır. Bugün Kore'ye yapı lan saldırışın, yar ın b iz im 
de baş ımıza gelmeyeceğini temin etmeye imkân yoktur. Bundan dolayı
dır ki, Kore savaşına giden kahraman askerlerimiz, hem müşterek dün
ya emniyet ini , hem de daha çok Türk hudutlarını korumakt ır . Çünkü 

(*) Zafer Gazetesi: 27 Temmuz 1950 
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bugün bir tecavüze karşı Bir leşmiş Milletler Paktı ile yapt ığ ımız taahhüt

leri yer ine get irmezsek yarın da bize bir tecavüz o lduğu zaman, başkala

r ından aynı taahhütleri yapmasın ı bekleyemeyiz . Dünya barışı birdir ve 

bütündür . Bunun en ufak bir sekteye uğraması dünya medeniyet in i Tür

kiye ile beraber inhidam sürükler. 

Bugün memleket imiz , bir mütecaviz in iştiha sahası dahi l indedir . 

Başkalar ına yardım edeceğiz ki, biz de bir tehlike anında onlardan yar

d ım bekleyel im. Ve nihayet bütün bunların dış ında Türkiye 'nin alt ına 

imza koyduğu bir Birleşmiş Milletler Paktı vardır. Bu imza öyle lâf o lsun 

diye at ı lmamıştır . Bir leşmiş Milletler Paktı harbin bütün memleket lere 

verdiği büyük ıztırap herkesçe yakından malûm o lduğundan, dünyan ın 

artık böyle felâketlere sürüklenmemesi için al ınmış çok ciddi ve müşte

rek bir tedbirdir. Türkiye bunu bilerek, vazife ve mes'ul iyetlerini müdr ik 

olarak imzalamıştır . 

Ş imdi tahmin ederiz; muhalefet saflarından, 4 500 vatan evlâdı, Ko

re'ye gönderi l iyor da bunun için muhalif lerin fikri bile al ınmıyor, diye bir 

takım demagoj ik feryatlar yükselecektir . 

Fakat unutmamak lâzımdır ki, bugünkü iktidar, dünkü iktidarın al

t ına imza koyduğu Milletlerarası bir taahhüdü şerefle yer ine get i rmekte

dir. Çünkü dış pol it ikada tam birlik olduğu mütemadiyen teyit edi len bir 

hakikatt ir . 

Daha başka türlü düşünenler de olabilecektir : Ve bunlar da Kore 'ye 
böyle bir savaş birliğinin gönderi lmesi Rusları s inir lendirmeyecek midir.. . 
Diyeceklerdir . Kanaatimizce, asla bir Rus meselesi bahis mevzuu değil
dir. Esasen bizzat Rusya da, Birleşmiş Milletler Paktının alt ına imza koy
duğundan ve mütecavize karşı müşterek hareketi taahhüt ett iğ inden, 
kendisi de Şimal Kore'ye değil, Cenupta tecavüze uğrayanlara yard ımla 
mükelleft ir ! 

Biz im bu hareketimiz, k imseye müteveccih değildir. Ve yalnız Birleş

miş Milletler ülküsüne karşı, barış fikrine karşı harekete geçmiş bir te

cavüzü müşterek emniyet sistemi içinde önlemek gayesine matuftur. 

Kore 'de harp başladığı ilk günü bu sütunlarda aynı fikri müda faa et

miş ve demişt ik ki : Bu harp, dünya barışına karşı yapı lacak tecavüzle

rin bir tecrübe tahtasıdır. Burada ya müşterek emniyet sistemi mahvo la

cak, veyahut Birleşmiş Milletler fikri galebe çalacaktır. Onun için her sa

hada tecavüzü önlemeye matuf her yardım mut laka yapı lmal ıdır . İstilâcı, 

bütün dünyaya birden saldırmaz; şikârlarını birer birer yu tmaya bakar . 

Nitekim, ikinci dünya harbinde Hitler'in başvurduğu usul de bu o lmuş 
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ve bir Çekoslovakya 'nın istilâsına ses çıkarı lmadığı için, arkası teker te

ker gelmiştir. 

Dünyay ı bir üçüncü harp felâketinden kurtarmak ve hele Türk iye hu

dutlarını daha da çok emniyet altına almak için, böyle bir yard ım biz im 

için zarurî ve tabiîdir. 

Kahraman askerlerimiz, k ı ta lar ötesi diyarda çarpış ırken vatanımız ın 

hudutlar ını muhafaza için savaştıklarını bilecekler ve o imanla si lâhları

nı kul lanacaklardır . 

Kore dağlar ında aksedecek "Allah Al lah" nidalarının biz ş imdiden bü

tün sınırlarımızı koruduğunu hisseder gibi oluyoruz. İşte bu sesler bu 

aziz vatanımız ın üzerine rahmet olacak ve beşeriyeti de mil let imizle bera

ber huzura kavuşturacaktır . Çünkü Kore harbi dünyanın ö lüm ve kal ım 

harbidir . 

Kore 'ye giden kahramanlar ımız yolunuz açık olsun! Hepiniz i birer ga

zi olarak tekrar bağr ımıza basacağımız mes'ut günleri bekl iyoruz. 

Mümtaz Faik FENİK 

KORE MÜDAFAASINA İŞTİRAKİMİZİN MÂNASI (*) 

Sovyet Rusya'nın Peyki olan Kuzey Kore hükümet i haksız ve sebebsiz 

bir tecavüzde bulunarak Güney Kore Cumhuriyet ini baskın hal inde isti

la edince bütün dünyanın merak ettiği nokta şu oldu : Amer ika ne yapa

cak ve Bir leşmiş Milletler teşkilâtı ne yapacak? 

Bu tecavüz görünüşte bir Asya hükümet inin diğer bir Asya hüküme 

tine tasal lutudur. Hakikatte ise komünist Rusya'nın ve emri a l t ında tut

tuğu esir milletlerin, serbest milletlere tevcih edi lmiş bir hareketidir . Böy

le bir hareket Çin'de muvaffak oldu ve bu memleket i komünis t hakimi

yet i alt ına geçirdi. Kore'de de mukabelesiz kalırsa, yar ın Çin Hindistanın-

da, İran'da, Yugoslavya'da, Batı A lmanya 'da ve belki Türkiye 'de tekrarla

nacaktı . 

Amer ika derhal tecavüze uğrayan tarafa yard ım kararını verdi. Bir leş

miş Milletler teşkilâtının idare kurulu olan Güvenl ik Konseyi de derhal 

tecavüzü tespit etti ve üyelerinden saldırgana karşı yard ım talebinde bu

lundu. Bu yard ım Birleşmiş Milletler Paktının hürriyeti müda faa uğrun

da üyeler ine yüklediği bir mükellefiyettir. 
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Bu arada hükümet imiz de, daha ilk anda Birleşmiş Milletler Paktının 
vecibeler ine sadık kalacağını bildirdiği gibi şimdi, taarruzun defi için, 
Bir leşmiş Milletler emrine (4 500) kişilik bir kuvvet tahsisini de karar laş
tırmıştır. Dolayısıyla Asya topraklarında Amer ikan kanı yan ında Türk 
kanının da akıtı lması ihtimali hasıl o lmuş bulunmaktadır . A l lah Meh
metçikler imiz in yardımcısı olsun. Bunun ne kadar ıztırâb verici bir ihti
mal o lduğunu söylemeye lüzum yok. Bahusus ki Türkiye, kendisi de teh
dide maruz bulunan sahalardan biridir ve bir gün, kendi mevcudiyet in i 
muhafaza için, bütün kuvvetler ine ihtiyacı olacak ve fazla olarak bütün 
hürriyet ve demokrasi dostlarının yard ımına ihtiyaç gösterecek durum
dadır. Çünkü Türkiye 'nin müdafaası , insanlığın ve medeniyet in müdafa
ası demekt ir . 

Dört bin beş yüz Türk askerini taahhütler alt ında tutan At lant ik Pak
tına Türkiye dahil değildir. Bize yapılacak yard ım, bugünkü halde, m e m 
leket imizden en küçük bir parçanın bile düşman eline geçmemes inde 
dost lar ımızın duyacakları a lâkaya bağlıdır. Bu alâkanın geniş o lacağın
dan şüphe etmemekle beraber, şimdiye kadar ahdî bir şekil a lamadığ ı da 
maalese f doğrudur. 

Türkiye 'nin Atlantik Paktına girmesi günün meselesidir. Amer ikada , 
İngiltere, Fransa 'da ve bütün batı dünyasında bunun zaruretini artık an
lamış olanlar çoktur. Demokrat Parti iktidar mevki ine geçer geçmez bu 
mesele üzer inde durmuş, dışişleri bakanımız ın Paris seyahat inde buna 
ait temaslar yapılmıştır ve görüşmeler devam etmektedir . 

Dar bir görüşle denebilir ki : "Kendimiz yard ıma muhtaç iken başka
sına nasıl yard ım edel im?" bunun cevabı Başkan Roosevelt ' in hor tum hi-
kâyesindedir . Mahal lede yangın başlayınca uzak bir komşu, ev indeki 
yang ın hor tumunu ateş kendisine ulaştığı vakit kul lanı lmak üzere tutar 
da komşular ın yardımına koşmazsa ateşin kendisine ulaşacağı şüphesiz
dir. Ve o vakit evini kurtarmak için belki de geç kalmış olur. Fakat önce
den komşular ın yardımına koşarsa yangın geniş lemeden söndürülür ve 
kendi evi belki de kurtulur. 

Biz im durumumuz aynıdır. Bir leşmiş Milletler Paktının yüklediğ i ve
cibelerden kaç ınmak mümkün olabilirdi, belki... Fakat o vakit, Türkiye
'nin başkas ından yardım istemeye pek az hakkı kalırdı. Biz, hükümet i 
mizin karariyle göstermiş bulunuyoruz ki sözümüz sözdür. Yangına, da
ha uzakta iken, doğduğu yerde söndürülmek üzere bir hor tum gönderi
yoruz. A m m a sırası ge lmişken bütün dostlarımıza da hatır latıyoruz ki bu 
ateş herhangi bir anda bizim sınırlarımıza sıçrayabilir ve buna karşı biz 
de kendimiz i -yalnız dostlarımızın hayati menfaatleri bak ımından değil-
aynı z a m a n d a sarih sözleriyle teminat alt ında görmek isteriz. 
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Türkiye Atlantik Paktına girmelidir. Medeniyet in, demokras in in ve in
sanlığın müdafaas ında en ileri ve herkesin gördüğü gibi en azimli kale 
o lan Türkiye teşkilâtlandırı lmış batı müdafaasının sınırları d ış ında kal
mamal ıd ır . Milletimiz bunu bekliyor. Kore müdafaas ına Türkiye 'n in işti
raki, Türkiye müdafaasına bütün dünyanın iştirak edeceğini teyit edecek 
bir ah idnamenin başlangıcı , önsözü olmalıdır. Hükümet imiz in bunu ba
şaracağına inanıyoruz. 

M. TUNCER 

KORE'YE ASKER YOLLAMAMIZIN SEBEBİ (*) 

Hükümet Bir leşmiş Milletler Kurulu Güvenl ik Konsey in in dâvet ine 
icabet ederek Kore'de açılan sulh ve emniyet cephesine 4 500 kişilik si
lahlı bir kuvvetle iştirake karar vermesi halk efkârında tasvib edi lmekle 
beraber muhalefet çevreleriyle bazı gazetelerde çeşitli tefsirlere uğradı , 
Halk Partililer, taahhütler imize sadık kalmak lüzumunu kabul e tmekle 
beraber, bu derece müh im bir kararı alırken hükümet in muhale fet par
ti lerinin fikrini sormamış o lmasından şikâyetçidirler. "Mecl is toplanmal ı , 
Mecl isten karar al ınmalıydı!" mütalaasını ileri sürmektedir ler . Bazı gaze
teler ise "Atlantik Paktına dahil bütün milletler dut yemiş bülbül gibi ses 
ç ıkarmazken niçin biz herkesten evvel ortaya atı l ıyoruz? Cesaret in de, 
kahramanl ığ ın da bir hududu vardır!" demektedir ler. 

Her iki tenkidin samimiyet ine hürmet etmekle beraber biz şu kanaat
teyiz ki, halk efkârında yanlış ve dış âlemde milli birlik adına hoş kaçma
yacak telâkkilere yer vermemek için hâdiseye ait bütün delilleri o ldukla
rı gibi masanın üzerine koymak ve ancak onları inceledikten sonra hü
kümet kararının doğru veya yanlış, yerli veya yersiz o lduğu h ü k ü m ve 
net icesine varmak kabil olabilir. 

Kore hâdisesinde iki şıktan birini kabul etmek lâzımdır. Bu hâdise 
yüzünden ya umumî bir dünya harbi olacaktır, yahut o lmayacakt ır . Eğer 
Kore hâdisesi üçüncü bir dünya harbine sebebiyet verecekse Türkiye 'n in 
bu sefer bu dünya harbinin dışında kalmasına iki sebeble imkân yoktur : 

1. İkinci dünya harbine bizden çok uzakta, Orta Avrupa 'da bu lunan 

A lmanya sebebiyet vermişti . Üçüncü dünya harbine ise -eğer sebebiyet 

ver irse- kendisiyle yüzlerce kilometrelik müşterek hududumuz ve top

raklarımız üzerindeki ihtiraslarını birkaç defa açığa vu rmuş bu lunan 

Rusya sebebiyet verecektir. 

(*) Milliyet Gazetesi : 28 Temmuz 1950 
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2. Siyasî ve askerî şartlar tamamen değiştiğine göre üçüncü dünya 

harbinde ikinci dünya harbinde olduğu gibi muhar ip devletler karşısın

da bir avutma politikası yapamayız . Harbe iştirakimizin talep edildiği her 

vesi lede "Şu kadar silah isteriz!" diye listeler hazır layarak imkânsız vazi

yetler yaratamayız . Binaenaleyh ya o tarafa, ya bu tarafa mut laka iltihak 

etmek zorundayız . 

Bu suretle üçüncü bir dünya harbinin münhas ı ran kendi kuvvet imi

ze güvenerek dışında kalmamız mant ıkan ve memleket imiz i yu tmak iste

yen Rusya ile kurt ile kuzu gibi aynı komünist ağılın iç inde bağdaşabi l 

mek de aklen m ü m k ü n olmadığ ına göre istesek de istemesek de, hayatî 

zaruret olarak Birleşmiş Milletler safında yer tutmak mecburiyet indeyiz . 

Bu takdirde yapı lan davete icabet ederek ahidlerimize sadakat imiz i her

kesten evvel göstermek er geç yerine getirmeyi behemahâl taahhüt ettiği

miz vecibeleri biran evvel ve samimiyet imizi gösterecek şeki lde ifa e tmek 

zararı değil, ancak şu iki faydayı mucip olabilir : 

1. Üçüncü bir dünya harbinde bir avutma polit ikası gütmeyeceğ imiz 

hususundak i şüphelere yer kalmayacağı için mil letlerarası presti j imiz ar

tar. 

2. Biz nasıl müşterek bir tehlike karşıs ında ta Koredeki ler in yard ımı

na koşuyorsak bizim tehlikeye maruz kaldığımız gün başkalar ı da biz im 

yard ımımıza koşar. 

İkinci şıkkı ele alarak Kore hâdisesinden bir harp ç ıkmayacağ ı kabul 
edil irse, o takdirde Kore'ye 4 500 kişilik bir askerî kuvvet göndermekl iğ i -
miz münhas ı ran ve başlı baş ına bir dünya harbine sebebiyet veremeye
ceğine göre, bu yönden de al ınan kararın memleket imiz için zararl ı o lma
yacağına, bi lakis aşağıdaki mahzuru katî şekilde önleyeceği için fayda 
doğuracağ ına hükmolunabi l i r . 

Sovyet Rusya'nın Kore tahriki ile aradığı, Amer ika ile harbetmek değil

dir. Sovyet Rusya, Amer ika ile anlaşmak istemektedir ve yı l lardan beri 

Amer ika 'ya dünyayı paylaşmak, noktasında birleşmek teklifindedir. Bina

enaleyh Türkiye'nin Birleşmiş Milletler üyesi vaziyetinden doğan taahhüd-

lerini yer ine getirerek müşterek cephedeki yerini herkesten evvel alması 

memleket imiz hakkında ne düşündüklerini Yalta ve Postsdam konferans

larında açıklamış olan kızılların herhangi bir tesviye şekli için Türkiye'yi 

hiç bir suretle pazarlık mevzuu haline koyamamalar ın ı sağlayabil ir . 

Yukar ık i sebeblerdir ki, hükümet in Güvenl ik Konseyinin dâvet ine 

uyarak Kore cephesine silahlı kuvvetle iştirak etmek kararını ancak tas

vip edebil iriz ve devletin İstiklâl ve bütünlüğünü bir nevi teminat alt ına 
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alan bu kararın etrafında herhangi bir tart ışmadan kaçınarak milli birli

ği bütün azametiyle göstermek vazifesiyle mükellefiz. Kararın prens ip iti

bariy le olsa bile tatbikatta Büyük Millet Meclisi taraf ından ver i lmesi lâ

z ım geldiği hakkındaki hukukî itirazlara gelince, sayın muhal i f ler in bu 

husustaki tenkidlerini müsaadeler iy le yersiz addetmekteyiz . Zira Büyük 

Millet Mecl is inin 30 Haziran günü yaptığı toplantıda Dışişleri Bakanı Gü

venl ik Konseyinin Kore'deki fiili tecavüz hareketine müdaha le kararı ver

diğini ve Bir leşmiş Milletler üyesi olarak Türkiye'yi silahlı tecavüzü püs

kürtmek üzere gereken yardımı yapmaya davet ettiğini bildirdiği z aman 

bu davete taahhütlerimizi samimiyetle ifa etmek suretiyle icabet edeceği

mizi bi ldiren telgraf da sürekli alkışlar arasında Mecl ise o k u n m u ş ve bu 

telgraf üzerinedir ki, İzmir Milletvekili Ekrem Hayri Üstündağ ' ın hükü

met kararını Meclisin tasvip ettiğine ait takriri de muvaf ık, muhalif , ba

ğımsız bütün milletvekillerinin gene sürekli alkışlar, arasında kabul edil

miştir. Bunun içindir ki, Meclisin ittifakıyla al ınmış bir kararın tatbikatın

da değil muhalefet gruplarının, hattâ Meclisin dahi fikir ve mütalâasının 

ikinci defa olarak yeniden al ınmasına lüzum hissedi lmemiş olsa gerektir. 

Ali Naci KARACAN 

HÜKÜMETİN KARARI VE HUKUKÇULARIN FİKRİ (*) 

MECLİS İN VERİLEN KARARI TASVİP ETMESİNİ İLERİ S Ü R E N L E R E 

KARŞI , H Ü K Ü M E T İ N BU HUSUSTA EVVELCE SALÂHİYET ALDIĞIN I 

İLERİ SÜRENLER DE VAR. 

Hükümet in Kore'ye 4 500 kişilik bir askerî birlik gönderme hususun

da aldığı karar dün de günün mevzuunu teşkil etmiştir. Vatandaş lar ın 

çok büyük bir ekseriyeti Birleşmiş Milletlere üye o lmamız hasebiy le bu 

karar ın yer inde ve tam zamanında al ınmış o lmasında ittifak etmektedir

ler. Muhal i f parti erkânı ve mensuplar ı tarafından da esas it ibariyle tas

v ip o lunan bu karar hakkında muhalefet erkânı sadece bu kararın Mec

l isten geçir i lmeden yürürlüğe konulmasına itiraz etmektedir ler . 

Ancak bu iddiaya mukabi l de şu noktai nazar serdedi lmekte ve mu

halefetin bu itirazlarının yersiz olduğu beyan edilmektedir. Buna göre : 

" - Bir leşmiş Milletler ana tüzüğüne imzamızı koyduk ve taahhüt altı

na girdik. Bu taahhütleri yerine getirmek salahiyeti de Mecl isçe vakt iy le 

hükümete verilmiştir. Binaenaleyh hükümet de Mecl isten aldığı bu sala-
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hiyet dahi l inde C.H.P. hükümet ler in in dış siyasetlerde takip ettiği pasif 
siyasetin aksine olarak zamanın icaplarına uymak suretiyle daha azimli 
ve daha faal bir siyaset gütmeğe karar vermiş ve bunun neticesi olarak 
da bu kararı yürürlüğe koymuştur. Filhakika, vaktiyle Mecl isçe hüküme
te bu yo lda bir salahiyet verildiği muhali f lere de, muhalefet rüesası tara
f ından da kabul edi lmekte, fakat o kararda harice asker ve d o n a n m a şev
ki gibi harp halini tazammun eden fevkalâde hususlar mevcut o lmadığ ı 
ileri sürülerek meselenin bu cihetten Meclisçe tetkiki lâzım geleceği nok
tasında ısrar edi lmektedir. 

Hukukçular ımız ın Kanaatleri 

Bu mevzuda fikirlerine müracaat ettiğimiz tanınmış hukukçular ımız 

da görüşler ini muhtel i f şekil lerde belirtmişlerdir. 

Muhtel i f parti ve kanaatlere mensup olan tanınmış hukukçular ımız 
aras ında yapmış o lduğumuz anketin neticesini aşağıya koyuyoruz. 

Prof. Sadri Maksudi 'ye göre 

Prof. Sadri Maksudi Arsal demiştir ki : 

" - Bu karar mutlak surette lâzım ve müstaceldi . Kore hakk ında hü
kümet in aldığı karar faydalıdır. Meclisin tasvibi meseles ine gel ince, öyle 
müstace l şeyler vardır ki, hükümet derhal karar a lmak lüzumu hisseder. 
İlk önce biz im böyle bir karar almış o lmamız çok isabetli bir görüşün ifa
desi o lmuştur . " 

Kübalı ne diyor? 

Ord. Prof. Hüseyin Nail Kübalı şunları söylemiştir : 

" - Anayasamız ın 26 ncı maddes ine göre, sulh ve harp gibi fevkalâde 
kararları ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi alabilir. Hükümet in Kore 
hakk ında vermiş olduğu kararın hukuki bak ımdan hatalı o lduğu kanâ
at indeyim. Çünkü, Kore'ye askerî kuvvet göndermekle Kore 'ye karşı harp 
açı lmış demektir . 

A l ınan karar, amme hukuku bakımından da tetkik mevzuu olabilir. 

İkinci noktaya gelince, Türkiyedeki siyasi partiler arasında dış siyasette 

tam bir an laşma vardır. Bu vaziyete göre, bu kadar hayatî bir karar alı

n ırken diğer partilerin de noktai nazarını sormakla millî birl iğin tam bir 

ifadesi elde edi lmiş o lunurdu zanneder im." 

Başgil ' in Sözleri 

Ord. Prof. Ali Fuat Başgil şöyle demiştir : 

" - Bir taahhüttür, yerine getirilecektir. Fakat herhalde çok m ü h i m bir 

karar ve müh im bir hâdisedir ." 
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Ferudun Fikri 'nin Kanaati 

Ferudun Fikri Düşünsel şu cevabı vermiştir : 

" - Bu karar hiç şüphe yok ki, çok mühim bir karardır. Yalnız hukukî 

bir hükme varabi lmek için Birleşmiş Milletlere ait kanunla anayasanın 

26 nci maddesini karşı laşt ırmak lâzımdır. O zaman bu kararın mahiyet i 

meydana çıkar." 

KARARIMIZ İSABETLİ Mİ, DEĞİL Mİ? (*) 

Adnan Menderes hükümeti , Birleşmiş Milletler Teşki lât ının Kore har

b ine yard ım talebini kabul ederek 4 500 kişilik tugay göndermeğe karar 

verdi . Dış siyaset bak ımından Demokrat Partinin ilk kabinesi taraf ından 

veri len bu çok mühim kararda isabet var mıdır yok mudur? Bu mesele , 

iki cepheden mütalâa edilebilir. Biri iç politika, diğeri dış siyaset bakı

mından. 

Muhalefet , meseleyi daha ziyade iç siyaset bak ımından müta lâa ede

rek böyle müh im bir karar, Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzedi lme-

den ver i lmemel i idi; hiç o lmazsa muhalefet parti l iderlerile de istişare edi

lerek reyleri al ınmalı idi diyor; fakat Kore'ye asker gönder i lmes ine karşı 

pek açık bir şekilde itiraz etmiyor. Filvaki, Cumhur iye t Halk Partisi Ge

nel Sekreteri Sayın Kasım Gülek' in meselenin esası, yani asker gönderi l 

mesi hakkındaki mütalâası şöyledir : 

"Bir leşmiş Milletler, hücuma uğrayabilecek bütün cephelerin mesuli

yetini üzerine alarak her aza devletin yapacağı yardımı tayin eder. Müşte

rek cephe mesuliyeti bu suretle temin olunabilir ve ancak bu usul bütün 

aza devletlere güvenlik verebilir. Hududlarımızda son zamanlarda yapıl

makta olan hazırlıkların bulunduğu ihtimallerin bugünkü manzaras ın ı 

bi lmiyoruz. Bugünkü durumda Birleşmiş Milletlere karşı olan vecibelerin 

nasıl yer ine getirileceğini hükümet, Büyük Millet Mecl is inde müzakere 

o lunmadan ve partimizle istişare edi lmeden yalnız baş ına takdir etmiştir. 

Parti Genel Başkanı İnönü veya yetki sahibi herhangi bir C.H.P. li şahsi

yetin bu karar hakkında hiç bir suretle fikir ve mütalâası a l ınmamışt ır . " 

Millet Partisi Başkanı Hikmet Bayur da, Büyük Millet Mecl is inin ka

rarı a l ınmamış o lmasına itiraz etmekte ve hükümet in derhal Mecl isi top

lantıya davet ederek bir karar a lmağa mecbur o lduğunu ileri sürdükten 

sonra şöyle diyor : 

(*) Cumhuriyet Gazetesi : 28 Temmuz 1950 
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"Biz şu inançdayız ki, Türk askeri her sefer o lduğu gibi bu sefer de 

vazifesini kahramanca yapacaktır . Hükümet in esas âmil lerini bi lmediği

miz Kore 'ye Amer ika 'dan sonra ilk kara kuvveti gönderen devlet o lmak 

karar ından memleket için hayırlı neticeler ç ıkmasını dileriz." 

Ve Demokrat Parti çevrelerinin bu itirazlar karşıs ındaki görüş ve mü

dafaası şöyledir : Mesele, bir taahhüdü ifadan ibarettir. Bu taahhüdü ge

rektiren söz leşme, vaktile Büyük Millet Mecl isinde görüşülüp tasdik edil

diği için hükümet sadece bir vecibeyi zamanında yer ine getirmiştir. Esa

sen Demokrat Parti Mecliste ezici bir ekseriyeti haiz bu lunduğundan me

sele Mecl isin tasvibine arzedi lmiş olsaydı kararın kabul edi leceği muhak

kaktı. 

Asker gönderme meselesinin dış siyaset bak ımından ehemmiyet i iç 

pol it ika bak ımından ortaya atılan fikirler ve it irazlardan elbette daha bü

yüktür . Kore 'ye 4 500 kişinin gönderi lmesine muarız olanlar, şu iki nok

tayı ileri sürüyorlar. 

1. Türkiye, Sovyet Rusyanın düşmanlığ ını tahrik edecektir. Böyle bir 

vaziyette, Bir leşmiş Milletler teşkilâtının bize yardımı temin edi lmel i ve 

bu, bir taahhüd altına al ınmalı idi. İngiltere ve Fransa gibi büyük devlet

lerle At lant ik Paktı devletlerinin yardım davetine karşı yan çizdikleri bir 

s ırada Türkiye 'nin böyle bir maceraya atı lması doğru değildir. 

2. Türkiye 'nin bir tecavüze uğraması ihtimali bu lunduğu sırada 4 

500 kişilik bir kuvvetin Kore 'de savaşması muvafık değildir. Çünkü tek 

erimizi dahi memleket müdafaası için kul lanmamız lâzımdır. 

Ş imdi bu itirazları tetkik edel im : 

1. Adnan Menderes hükümet i , Kore'ye askerî yard ım kararını verir

ken bunun Sovyet Rusya'nın düşmanlığ ını tahrik edip etmiyeceğini el

bette der inden derine tetkik etmiştir. Sovyet Rusya, bize taarruz e tmeğe 

karar vermişse, Kore harbine asker göndermemizden başka vesi le ve ba

haneler bu lmakta güçlük çekmez. Bugün Sovyet Rusya, Kore harbine 

fi'len müdaha le etmemiştir ve görünüşe göre, şimdilik, üçüncü dünya 

harbinin pat lamasına sebeb olacağı muhakkak bulunan böyle bir müda

haleye taraftar değildir. İleride neler olacağı ise kestir i lemez. Binaenaleyh 

Moskova 'n ın, kendisinin de aza bulunduğu Birleşmiş Milletler Teşkilâtı

nın -bizzat iştirak etmemiş olsa dahi- bir karar ve talebi üzer ine Kore 'ye 

asker gönderdiğ imizden dolayı bize harb ilân etmesi beklenemez. Şayed 

bunu bahane ederek bize taarruz ederse, esasen böyle bir karara varmış 

demekt ir . 
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Sovyet Rusya'nın bir taarruzuna uğradığımız takdirde, Bir leşmiş Mil
letler Teşki lât ının Kore'ye olduğu gibi Türkiye 'ye de yard ım edeceğini ka
bul etmek, yard ım etmiyeceğine inanmaktan daha makul ve mantıkidir . 
Diğer taraftan Amer ika da dünyanın herhangi bir tarafında, hür mil let le
re yapı lacak bir taarruza fi'len karşı koyacağını ilân etmiştir. Türkiye 'n in 
siyasî ve stratejik vaziyeti Cenub Koreninkinden çok daha m ü h i m oldu
ğuna göre, bir taarruza uğradığımız takdirde, biz im de yard ım göreceği
mizi kabul etmek gerekir. Birleşmiş Milletlerin talebi üzer ine Kore 'ye as
ker göndermemiz yüzünden Sovyet Rusya'nın bir taarruzuna uğrarsak, 
bu teşkilâtın ve Amerika 'nın seyirci kalacaklarına nasıl hükmedi lebi l i r? 

Bir leşmiş Milletlere dahil diğer devletlerin yard ım hususunda yan çiz

dikleri de doğru değildir. Kore harbi başlayıp da Bir leşmiş Milletler yar

d ım talebinde bulununca İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, 

Hol landa deniz veya deniz hava kuvvetlerini General Mac Ar thur 'un em

rine vermişler ve hemen harbe sokmuşlardır . Son gelen haberler, İngilte

re 'nin kara kuvvetleri göndermeğe karar verdiğini bildirdiği gibi, Avust 

ralya, Yeni Zelanda, Siyam, Filipin, Bol ivyamn asker göndermey i karar

laştırdıklarını, Brezilya ile Meksika'nın da böyle yapacaklar ın ı haber ver

mektedir . Yunanis tan ile Belçika ve Kanada da hava kuvvetleri gönder

meyi , Norveç de deniz ticaret f i losundan nakliye gemiler i vermeyi kabul 

etmiştir. 

At lantik Paktı devlet lerinden diğerlerinin henüz bir cevab ve rmemiş 
olmaları , onların yardımı reddedecekler ine delil teşkil e tmemek le bera
ber, bu pakt devletlerinin hep birden harekete geçmemeler in in sebebi, 
harbin Atlantik Paktı çevresine dahili bulunmıyan Uzak Doğuda cereyan 
e tmekte olmasıdır. Bu pakt, yalnız Şimal Atlantik sahası ile Akdeniz 'de
ki Fransız Şimal Afrika topraklarına ve İtalya'ya karşı yapı lacak bir taar
ruza karşı müşterek müdafaayı derpiş etmektedir. 

2. Türkiye 'nin bir tecavüze uğraması karşısında, tek er imizin dahi 

kendi vatanımız ı müdafaa etmesi fikri doğrudur. Fakat bir mi lyonluk bir 

ordu çıkarabilecek kudrette olan Türkiye 'nin 4 500 kişiyi Kore 'ye gönder

mekle askerî gücümüzün zayıflayacağı kabul edi lemez. Birinci C ihan 

Harbinde, Galiçya, Makedonya ve Romanya cepheler ine asker gönderme

mizle Kore 'ye sembolik bir yard ım kuvveti yo l lamamız aras ında büyük 

fark vardır. O zaman, Avrupa 'da yıkı lması muhtemel cepheler i takviye 

ederken bu y ıkı lma sonunda, İstanbul 'un düşman işgaline geçeceği en

dişesi hâkimdi . Bu tehlike bertaraf edilince kuvvet ler imizi geri çektik. 

H e m o üç cepheye, şimdiki gibi 4 500 kişi değil tümenler ve kolordular 

göndermişt ik ve bunların boşluklarını mütemadiyen do ldurmuştuk. 
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Kore 'ye bir tugay gönderirken hükümet in düşündüğü bir nokta da, 
bir taraftan Birleşmiş Milletlere karşı kabul edi lmiş bir vecibeyi ifa eder
ken diğer taraftan da bir taarruza uğradığımız zaman, herhalde 4 500 
kişiden çok daha fazlasını aynı camiadan temin edebi leceğimize inanmış 
olmasıdır . 

Bu yard ımın hür milletler ve bi lhassa bize askerî ya rd ımda bu lunan 
Amer ika umumi efkârında yaptığı ve yapacağı büyük ve müh im tesiri 
unu tmamak lâzımdır. Amerikal ı lar kendilerine yard ım bahs inde ilk ci-
vanmerd adımı atan Türkiye 'ye askerî, hattâ iktisadî yard ım hususunda 
daha cömerd davranmak icab ettiğini anlayacaklardır. 

Bir leşmiş Milletler camiasındaki hür memleket ler , böyle bir tecavüz 
karş ıs ında artık "bana ne ! " yer ine "ben de var ım" demek zaruret ini anla
mak zorundadır lar ve bu yola girmek üzeredirler. Türkiye 'nin öteki mil
letlere takaddüm ederek vardığı kararın, bu yo lun hedef ve gayesini gös
teren bir ışık o lduğunu kabul etmek icab eder. Temenni edel im ki Türki
ye 'nin verdiği örnek, Bir leşmiş Milletler Teşkilâtının yalnız lâfla ve edebi
yat la bir leşmiş değil, icabında fi'len fedakârlıkta da Bir leşmiş Milletler ol
ması lâzım geldiğini, büyük küçük bütün üye devletlere göstersin. 

Abidin DAV ER 

KORE SAVAŞINA TÜRKİYE'NİN İŞTİRAKİ HAKKINDA (*) 

Demokrat Parti iktidara geldiğinin henüz ikinci ayında, dünya sava
şını kundakl ıyan, Kore muharebeler ine memleket imiz i fiilen dahi l e tme
nin tarih muvacehes indeki tekmil mesuliyetini omuzlar ına almıştır. 

Bu yüzden yurt içinde vatandaşlar ın endişeli nazarları Demokra t hü
kümet in üzer inde toplandığı gibi, yurt dışında da leh ve a leyhimizdeki 
propaganda makineleri büyük bir gayretle iş lemeğe başlamışt ır . 

Bir hükümet in , icraatı esnasında böyle geniş ölçüde a lâka toplaması 
politik mülâhazalar la cazip görünürse de, memleket in mukadderat ı mev
zuu bahis o lduğu meselelerde, pol it ikadan ziyade realiteye, karardan faz
la onun iras edeceği neticelere kıymet veri lmesi mesul mevkide bu lunan
lar için bir zarurettir. 

Bu zaruret i böylece tesbit ettikten sonra, derhal işaret e tmek lâzım
dır ki, Demokrat Parti hükümet i , Kore savaşlarına 2 500 Türk erini gön
dermeye karar verirken ne memleket in jeopol it ik durumunu, ne aynı me
sele karş ıs ında Birleşmiş Milletler manzumes in i teşkil eden diğer devlet
lerin hareket hattını ve ne de topyekûn Türk vatandaşlar ının temayülü
nü tetkik ve tamik etmeğe lüzum görmüştür. 

(*) Kudret Gazetesi; 28 Temmuz 1950 
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Zira, Dışişleri Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter i Trygve 
Lie 'nin ilk telgrafına gönderi len cevap, bütün bu şartlar göz önünde bu
lunduru lmadan âdeta protokol icabı verilen bir mesaj mahiyet ini tazam
m u n etmektedir . Nitekim, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de, bu ce
vabın vuzuhsuz luğu karşısında ikinci ve üçüncü defa, har ic iyemiz in 
Türk milleti adına taahhüt ettiği yardımın mahiyet i hakk ında ma lûmat 
a lmak lüzumunu hissetmiştir. 

Bir leşmiş Milletlerin bütün devletlere yaptığı bu müracaata , Türkiye 
Hariciyesi , meselâ İran'ın verdiği cevap çerçevesi dahi l inde, itizarla, millî 
kuvvet ler imiz in ancak kendi sınırlarımızın muhafazas ına yetecek malze
me ve e lemana malik bu lunduğunu pekâlâ kestirip atabil irdi. 

Dışişleri Bakanının imzasile gönderi len telgraflar, mütereddit , elâsti
kî ve daha doğrusu ümit verici bir mânayı ihtiva etmek dirayetsizl iği ile 
malûldür. 

Bu itibarla Mr. Cain' in de son ziyaretindeki telkinlerle al ınan askerî 
yard ım kararını, bu mevzuda evvelce atılmış yanlış adımlar ın tabiî bir ne
ticesi, daha doğrusu bir emri vaki hal inde kabul etmek icabeder. 

Ahde vefanın, Türk geleneğine, Türk şanına yakışır bir hareket o ldu
ğunu elbette kabul ve teslim ederiz. Yeter ki, bu vefayı tahrik eden sebep 
hissî müzlâhazalar ın değil de hâdiselerin icabına tevafuk etsin. A l tmış 
küsur milletin dahil bulunduğu Birleşmiş Milletler Kuru lunda gerek 
uzak şarkla olan münasebat ı ve gerekse, hali hazır du rumun icabı bakı
mından Kore cephesinde Amerika 'dan sonra ilk fiilî müdaha lede buluna
cak memleket in herhalde Türkiye olmadığını tâyin ve kabul e tmek büyük 
bir kiyaset eseri addedi lmese gerektir. 

Nitekim, Vaşington'da, gazetecilerin bu mealde sorduğu bir suale 
Amer ika Hariciye Nazırının cevaplandırmayı reddetmesi de, aynı endişe
lerin Türk vatandaşlar ı haricinde de mevcut bu lunduğuna müspe t bir 
delil değil midir? 

Netice itibarile şu noktayı bel irtmek istiyoruz ki hür mil letlerin, dün
ya sulhunu korumak gayretile verdikleri karara manen ne kadar bağlı 
bu lunmak mecburiyet inde isek, fiilî hareket bak ımından da onlar la aynı 
hizada yer a lmamız memleket in menfaat ve selâmeti bak ımından aynı 
derecede tabiî ve zarurî telâkki edilmesi lâzım gelirdi. 

Halbuki Demokrat Parti hükümet i iktidara geldiği kısa müdde t içeri
s inde karşılaştığı en müh im meselede şayanı hayret bir istical göster
mekle neticesi meçhul bir maceranın kahramanlığ ını tekabbül etmiş gö
rünüyor . Temenni edel im ki, bu netice onun ümit ve tahmin ettiği istik
bale muzâ f bazı menfaatlerle tevazün hasıl edebilsin! 
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KORE'YE YARDIM MESELESİNDE C.H.P.'NİN DÜŞÜNCESİ (*) 

C.H.P. Genel Sekreteri Kasım Gülek' in evvelki günkü gazete lerde çı

kan demeci , Kore'ye silâhlı yard ım meselesinin esası hakk ında şu cüm

leleri ihtiva etmektedir : 

"Bir leşmiş Milletler, hücuma uğrayabilecek bütün cepheler in mesul i 
yetini üzer ine alarak her âza devletin yapacağı yardımı tâyin eder. Müş 
terek cephe mesuliyeti bu suretle temin olunabil ir ve ancak bu usul bü
tün âza devletlere güvenlik verebil ir." 

C.H.P. adına öne sürülmüş ve yukarıdaki cümlelerde ifadesini bul

muş olan bu tezi dikkatle tahlil edenler göreceklerdir ki, fikir, Bir leşmiş 

Milletler Anayasas ına ve dünya vaziyetine çok uygundur. 

Evvelâ Bir leşmiş Milletler Anayasas ı bak ımından 43 üncü madden in 
varmak istediği gayeye kısa yoldan, hakkaniyet ve adalet daires inde ulaş
mak için bu lâzımdır. 43 üncü madde , dünya barışını bir kül addetmiş
tir. Devletleri münferit emniyet tedbirlerinden kurtararak, barışı c ihan
şümul bir müdafaa sistemine bağlamak istemiştir. Bu maksat la daha 
barış zaman ında devletlerin silâhlı yardım hakkında mahsus anlaşma
larla Bir leşmiş Milletlere karşı taahhüde girmelerini istemiştir. Ni tekim 
daha 1946 da Birleşmiş Milletler kurmay komitesi bu mahsus i anlaşma
ların yapı labi lmesi için gerekli hazırlık çal ışmalarına başlamışt ır . Bir 
müdde t devam eden toplantılar, Sovyet temsilcisinin mütemad i "hayır !" 
ve " red" cevapları yüzünden i lerleyememiştir. 

Bugün korkulan vaziyetle karşılaşılmıştır. Dünya barışı, kürenin bir 
ucundan öteki ucuna bir kül olarak mütalâa edi lmek zaruret i artık bir 
nazarî mülâhaza değildir. Günün stratejik zaruretleri tatbikatta da bu 
lüzumu ortaya koymuştur. Şu anda Kore'de bir harp cereyan etmektedir . 
Kore cephesi Asya, Avrupa, Pasifik ve Atlantik' in diğer muhteme l cephe
ler inden ayrı mütalâa edi lemez. Bugün Kore'de başlayan tecavüz, yar ın 
doğuda veya batıda girişilecek daha büyük taarruzların bir parçası değil
dir, denemez . 

Şu halde, C.H.P.'nin öne sürdüğü fikir yerindedir. Yani , Bir leşmiş 

Milletlerin merkezî bir kurmay komitesi, bir kumanda heyeti, sadece Ko

re cephesini gözönünde tutarak değil, aynı dünyanın diğer noktalar ında

ki tecavüz hazırlıklarını ve müdafaa imkânlarını da hesaba katarak bir 

umumi ve müşterek "barışı koruma" plânı hazırlamalıdır. Böyle bir mer

kezî kumanda ve kurmay heyeti olsa ve müşterek plân hazır lansa idi, her 

(*) Ulus Gazetesi: 29 Temmuz 1950 
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devlet yar ın kendi emniyet inin nasıl korunacağı endişesine kapı lmaksı -
zın, müşterek plâna göre yapacağı silâhlı yardımı bilir ve yapardı . 

Bu şekilde bir hazırlık olmadığı için Kore'de hemen bütün yük A m e 
rika'nın üzerine yıkılmıştır. Büyük kuvvetlere sahip olan devlet lerin ken
di l ikler inden tâyin ettikleri yardımların miktar ve şekil lerine bak ıp da 
hayret e tmemek m ü m k ü n değildir. Devletler belki de kendi bak ımlar ın
dan haklı saydıkları şu mülâhaza ile hareket etmektedir ler : 

- Yar ın ben de bir taarruza uğrarsam, hangi devletin ne ö lçüde yar

d ım yapacağ ı meçhuldür. Bu sebepten ihtiyatı e lden b ırakmayal ım! . 

Eğer B i r l eşmiş Mil let ler Güven l ik Mecl is i , vak i t g e ç i r m e d e n , 

C.H.P. 'nin tezini benimser ve kurmay komitesine bir c ihanşümul müşte 

rek ko runma plânı hazırlatırsa o zaman vaziyet değişir. Her devlet ken

disine düşecek yard ım payını önceden bilir ve ona göre hazır lanır. Sırası 

gel ince taahhüdünü, kendi emniyeti bakımından endişeye düşmeden ye 

r ine getirir. 

Bütün dünyanın yükünü uzun müddet Amer ika 'n ın omuz lar ına yük
lemek hiç doğru değildir. Müşterek savunma plânları bir an evvel hazır
lanmalıdır . 

Nihat ERİM 

BU NE PATAVATSIZLIK! (*) 

Kore meseles inde iki noktayı birbirine karıştır ıyoruz : Prensip bakı
mından Türkiye 'nin askerî yardımı başka şey, bunun bazı şart lara bağl ı 
o lması başka şeydir. 

Kore harbinin milletlerarası karakterini hiç k imse inkâr edemez . Bu 
dâvada infirâd politikası güdemeyiz . Tecavüze karşı cephe alan milletler 
aras ında -gerekince kanımız pahasına- yer almalıyız. Bu nok tada 
Türk 'ün alınyazısı; Birleşmiş Milletlerin kaderiyle bir leşmektedir . 

Fakat herhangi bir harbe kayıtsız şartsız iştirak edebil ir miyiz? A m e 
rika ile aramızda bir ittifak muahedes i yoktur. At lantik Paktı devlet leri 
aras ına kabul edi lmedik. Bütün bu devletlerin heps inden fazla muhtaç 
o lduğumuz garanti bize ver i lmemiş, toprak bütün lüğümüz sigorta edil
memişt i r . Bir leşmiş Milletler arasında Kore harbine en önde değil , en 
sonda katı lması lâzım gelen millet biziz. Atlantik Paktı devletleri bile he
nüz kararlarını vermedi ler. Her biri bir bahane ile s ıv ışmaya veya düşün
me zamanı kazanmaya çalışıyor. 

(*) Ulus Gazetesi: 29 Temmuz 1950 
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Hükümet in meseleden daha evvel haberi o lduğu halde İstanbul De

niz Kulübü ve Yıldız Parkı eğlencelerinden biraz sonra bu kararı ansız ın 

vermes i herkesi şaşırttı, zaten yarı felç içinde bulunan piyasayı altüst et

ti, altın ve ihtiyaç maddeler i fiyatlarını derhal fırlattı. Bu kötü reaksiyon, 

kararın ne kadar acemice ve acelece verildiğinin şaşmaz işaretidir. 

Hükümet , Anayasa gereğince, Meclisi toplayıp ona bu tarihî kararı 

haber vermek zorunda idi. İngiltere böyle yaptı. 

Hükümet kararını vermeden evvel halkın ve münevver in de fikrini 

yoklamal ıydı . Ayrıca, meseleyi muhal i f parti lere de bi ldirmesi ve danış

ması lâzımdı. 

Bunlar ın hiçbiri yapı lmadı . Ne garanti, ne Mecl isin tasvibi, ne gazete

lerin ve münevver efkârın mütalâası , ne muhal i f partilerin reyi var. 

Peyami SEFA 

KORE MESELESİ VE BAŞBAKANIN SÖZLERİ (*) 

Bay A. Menderes Kore işi dolayısiyle yaptığı basın toplant ıs ında hü

kümet in kararı hakkında şekle ait saydığı tenkitleri cevap landırmaya ça

l ışmış, fakat ufak bir istisna ile esasla ilgili itirazlar üzer inde hiç durma

mıştır, hattâ bunları b i lmemezl ikten gelmiştir. Buna göre esas mesele le

ri yen iden gözden geçirmekle yaz ımıza başlayacağız. 

Az önce hatırlattığımız gibi başbakan yalnız bir yerde esasa ait itiraz
ları ele alarak onları şu suretle toplamıştır : 

"Diğer bazı memleket ler kara kuvvetleri göndermemişlerdir . Biz im ka
ra kuvvet i göndermemiz tehlikeyi üzerimize çekmeye sebep o lmayacak 
mıdır? 

Fakat bu itirazı hatırlatan hükümet başkanı ona tatmin edici bir kar

şılık vereceği yerde bu düşünceler i ileri sürenlerin "efkârı umumiyey i şa

ş ır tmak" istediklerini iddia etmeye kadar gitmiştir. 

Milleti aydınlatmak ve yapı lan işin doğruluğuna inandırmakla görev

li olan bir başbakanın böyle bir karşılık veremeyeceğini söy lemek bile lü

zumsuzdur sanırız. 

Tekrar ediyoruz dâvanın esası şudur. 

Bugün Birleşmiş Milletler teşkilâtı henüz kimsenin güvenini sağlaya

cak durumda ve zihniyette değildir. 

766 

(*) Kudret Gazetesi: 30 Temmuz 1950 



BASINDAKİ YANKILARI 

Bu hakikat komünist saldırısı başladıktan tam bir ay sonra Amer ika 

hariç, Kore 'ye kara kuvveti gönderen ilk devletin Türkiye o lması ile sabit

tir. 

Kore esasen bir Amer ikan işgal bölgesi o lduğundan onun oraya yap

tığı yard ımı her yere yapıp yapmayacağ ından kesin olarak emin o lama

yız. 

Kore 'nin yanı başında, Japonya 'da dört Amer ikan tümeni bu lunduğu 

halde yard ım ancak Güney Kore'nin yüzde sekseni düşman eline düştük

ten sonra az çok müessir o lmaya başlamıştır. 

Dolayısiyle başbakanın sandığı gibi henüz ne dünyada ne de Birleş
miş Milletler arasında "kader birliği" fiilen kuru lmuş değildir. 

Bugün Güney Kore'yi korumak için savaşan Amer ika , asıl mütecav i 

zin k im o lduğunu bi lmemezl ikten geliyor. Bu ise, eğer yeni tecavüzler ha

zır lanıyorsa, onları tertipleyen devleti hiç ürkütmez. 

Tecavüzler i gerçekten önlemenin tek çaresi tertipleyici devletin mesul 

tutulacağını açıkça belirtmektir. 

Türkiye , Akdeniz ' in ortasına kadar teşmil edi lmiş olan At lant ik Misa-

k ına al ınmamışt ır bile. 

Bu şartlar alt ında topun ağzında bulunan bir Türkiye 'nin Kore 'ye ka

ra kuvvet i gönderen ilk devlet olması kendini -karşılığı hiç de temin edil

memiş - fuzuli bir tehlikeye atması demektir. 

Bizce hükümet Kore'ye gerektiği kadar asker gönderebi l irdi , fakat da

ha önce şu yönleri sağlamalıydı. 

a) Türkiye 'ye peykler tarafından dahi bir saldırı yapı lsa, bunun mu
kabeles i Bir leşmiş Milletler teşkilâtının ve hiç o lmazsa Amer ika 'n ın ter
tipleyici devlete saldırmaları olmalıdır. Bu yön herkes ve b i lhassa saldı
rıcılar taraf ından önceden bilinirse Türkiye az çok kendini güven iç inde 
sayabil ir ve başbakanın andığı "dünyada kader birl iği"nin bir manas ı 
olur. Yoksa Kore'ye yapı lmakta olan yardımın tarzı bizi hiç bir bak ımdan 
tatmin edemez. 

b ) Herhangi bir yerde savaş patlarsa Birleşmiş Mil let lerde üye o lan 

devlet lerden al ınacak yard ım her devletin keyfine b ırakı lmayıp hep bir

den ve adalet dairesinde kararlaştırı lmalıdır. 

c) Türkiye Atlantik misakına alınmalıdır. 

Şunu iddia ediyoruz ki, Kore savaşının başladığı 25 Haziran tarihi ile 

b iz im asker göndermeye karar verdiğimiz 24 Temmuz tarihi arasında, 

yard ım için müracaat lar la karşı laşan bir hükümet eğer uzağı gören ve 
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kabiliyetl i olsaydı bu saydığımız yönleri ve hiç o lmazsa bunlar ın öneml i 

bir k ısmını sağlardı. 

Hükümet imiz bunu yapamamışt ı r , hattâ belki yapmay ı bile düşün

memişt ir . Başbakan ise bu noktalara ait tenkitlere cevap ve rmek şöyle 

dursun bu konuda yalnızca muhalif lere hücumlarda bu lunarak onları 

y ı ld ı rmaya ve susturmaya çalışmıştır. 

Son iki gün içinde durumunun, yeniden saldırıya uğrayacak devlet

ler için, daha da ağır laşmış olduğu unutulmamal ıdır . Eğer Bir leşmiş Mil

letler Güvenl ik Konseyinde Kore'ye yard ım kararı a l ınabi lmişse bu, Rus 

temsi lc is inin oraya gelmediği için veto hakkını ku l lanamamas ı sayesinde 

yapı lmışt ır . 

Bay Malik artık Konseye geri döndüğü için bu gibi kararları , hukuk i 

bak ımdan olsun, vetosu ile durdurabil ir. 

Bunlar ı belirttikten sonra önemleri hiç de az o lmayan ve "şekle " ait 

sayı lan meselelere geçel im. 

Genel olarak basın toplantısında veri len karşıl ıklar işbaş ında bulu

nanlar ın henüz parti polit ikacıl ığından devlet adaml ığ ına yükse lemedik

lerini gösteriyor. 

Mese lâ başbakan "tenkitlere cevap vermek zarureti hasıl o lmuştur " 

diyor. 

Daha anlayışlı bir hükümet kendini böyle bir du ruma sokmazdı . O, 
düşünürdü ki 27 yı ldan beri Türk askerleri ilk defa fiilen savaş gönder i 
l irken iş Mecliste, partiler arasında ve bas ında tartışı lmalıydı, halk efkâ
rı iyice aydınlatı lmalıydı ve milletimiz her şey aç ık lanmış olarak bu feda
kârl ıkla karşılaştırı lmalıydı. 

Gereken kimselere düşünceler ini önceden sormak zekâ ve dirayet 

eseridir, çünkü ilerde ve iş işten geçdikten sonra yapı lacak tenkitlerle 

karş ı laşmaktansa bunları karardan önce dinlemek ve ona göre hareket 

e tmek her bak ımdan daha hayırlıdır. 

Bu seferki ders işbaşındakilere bu hakikati anlatmaya yeterse bu da 

kâr sayılmalıdır. 

Başbakanın yapılan tenkitlere particilik damgasın ı vurarak onları 

toptan çürütebi leceğini sanması da bir anlayışsızl ık eseridir. Bir devlet 

adamı icraatı dolayısiyle tenkite uğrayınca gördüğü işlerin doğruluk ve 

isabetini bütün millete karşı isbata mecburdur. 

Ancak esas mesele üzer inde verecek cevapları o lmıyanlardır ki tenkit

çi ler ine "sen kötü niyetle tenkitte bu lunuyorsun" derler ve kızarlar. 
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Av rupa ve Amer ika basınını takip edenler bütün bu gibi mesele ler 

üzer inde ne derece açık tartışıldığını bilirler; dolayısiyle "bu işleri herke

sin önünde münakaşa edemeyiz" kaçamağı dahi varit değildir. 

Bir devlet adamı halk efkârına hitab ederken, alay edercesine ke l ime 

oyunlar ı yapmaktan sakınmalıdır. 

Mese lâ başbakan bir yerde "hükümet in almış o lduğu karar bir harp 

kararı değildir; sulhu koruma teşebbüs ve kararıdır" diyor. 

Asker ler imiz fiilen ateşe sürülürken bu tarzda konuşmak yakış ık ol

maz . Samimi olarak ancak şu denebilir : "Biz tecâvüzî bir savaşa değil , 

tedafüi bir savaşa asker gönderiyoruz." 

Fakat, taarruzî o lsun tedafüi, olsun hiç bir hükümet , memleke t selâ

met inin icap ettirdiği teminatı a lmadan, meseleyi gereken makamlar ve 

kimseler huzurunda müzakere etmeden, yurtda bu iş üzer inde önceden 

geniş bir fikir birliği sağ lamadan böyle bir karar veremez. 

Anlayışl ı ve uzağı görür devlet adamları yurtsever muhali f ler in sesini 

da ima dinlerler, imkân görürlerse kararlarında onları tatmin edecek de

ğişiklikler yaparlar, görmezlerse hiç o lmazsa karşılıklı görüşler tesbit 

edi lmiş olur, aynı zamanda kökü dışarda olan muhalefet yurtsever m u 

halefet ine gölgesine s ığ ınmaya çal ışamıyacak bir duruma getir i lmiş olur. 

Başbakanın, meselenin 30 Haziranda Meclise anlat ı lmış o lduğu hak

kındaki sözleri de yersizdir. 

Yapı lacak yard ım para ve hastane gibi şeyler göndermekten de ibaret 

kalabil irdi; nasıl ki bir çok devlet böyle yaptı. Hükümet fiilen savaşmak 

üzere bir askerî birlik göndereceğini hiç bir suretle Mecl ise ihsas e tmiş 

değildir. Esasen her şey gösteriyor ki, o sırada bunu akl ından dahi geçir -

miyordu. 

Mecl is in dağı lmasından 10 gün sonra asker gönderme kararını alın

ca hükümet bu kadarcık ilerisini görememiş o lmakla suç landı r ı lmamak 

için Meclisi çağ ı rmamış ve buna lüzum olmadığı iddiasını ortaya atmış

tır. 

U m m a k isteriz ki bundan sonra hükümet daha büyük bir basiret le 

hareket edecektir. 

Biz im bu işten önce hükümetçe bir danışma toplantısına çağrı ldığı

mız ve buna gitmediğimiz söylentisi dolaştır ı lmaktadır. Böyle bir şeyin 

aslı yoktur. Biz bir tek defa davet edildik, o da bir at yarışı içindi. 

Hikmet BAYUR 
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KÜÇÜK MARİFETLER VE BÜYÜK İŞLER (*) 

Hükümet , Kore'ye asker gönderme işinde, ister esas ister şekle ait ol

sun, kendisini tenkit edenlerin ileri sürdükleri düşünceler i karşı l ıyacağı 

yerde tenkitçileri halkın gözünden düşürmek için küçük mari fet lere baş

vurmakta devam ediyor. 

Başbakanın son basın toplantısında söyledikleri hemen hep bu özde 

idi. 

Pazar günü gazetecilere bir demeçte bulunan Dışişleri Bakanı daha 

da ileri g iderek şunları demiştir : 

"Hükümet in vermiş olduğu karar komünist basını hariç, memleket in 

her köşes inde ve dünyanın her tarafında büyük bir memnun luk la karşı

lanmış ve tasvib edilmiştir." 

Ankara 'da, İstanbul 'da ve yurdun bir çok yer ler inde çıkıp da hükü

met in kararını şu veya bu bakımdan tenkit e tmek suretiyle onu "büyük 

bir memnun luk la karş ı lamış" o lmayan gazeteler toptan komünis t i lân 

edi lmiş oldular. 

Henüz çok zaman geçmedi , C.H.Partisi de kendisine karşı cevap ve-

remiyeceği tenkitlerde bulunanlara Moskova 'nın adamı diye damga vur

maya çalışırdı ve o vakit Demokrat Partililer dahil bunu hep b irden ayıp

lardık. 

Her yeni olay bize, Demokrat Parti ileri gelenlerin C.H. Par tisinin ba-

şındakileri şaşılacak biç imde taklit etmekte olduklarını gösteriyor. 

Bay F. Köprülü 'nün sözleri ancak komünist ler in işine yarar, çünkü 

bu kimseler hükümet karar ına karşı herhangi bir yönden it irazda bulun

muş olan bir çok gazete ve yazarla bir tutulmak sayesinde gayet elveriş

li bir mevki elde etmiş oldular. Sözün kısası bizler alçalt ı lmak ve komü

nistler yüksel t i lmek istenildi. 

İşbaşmdaki lere tavsiyemiz bu gibi küçüklüklerden vaz geçmeler i ve 

yurtsever muhalif lerin tenkitlerini cevaplandıramadıklar ı vakit hiddet ve

ya şaşkınl ıktan ancak komünist ler in işine yarayacak yol lara sapmaktan 

sakınmalıdır lar. 

Hükümet biraz da büyük işlerle meşgul o lursa iyi eder. 

Dış s iyasamızda önemli bir boşluk vardır; o da Bir leşmiş Milletler Mi-

sakı d ış ında güvenimizi sağlayan kâfi teminata malik o lmamamızd ı r . 
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Daha önce de dediğimiz gibi bu Misak sayesinde henüz k imse kendi

ni güven içinde sayamaz. Kore işi bunu göstermiştir. Türkiye 'nin ve her

hangi bir devletin güveni nazlanıla nazlanıla gönderi lecek ve damla dam

la gelecek yardımlarla değil, ancak saldırıyı tertipleyen devlete derhal sa

vaş ilânı ile ve bunun böyle olacağının önceden bil inmesiyle sağlanılabil ir. 

Rusya, Kore işinin böyle bir sonuç doğuracağını bi lseydi Güney Kore

liler bugün barış içinde yaşamakta devam ederlerdi. 

Bunun la birlikte tam hakikati söyliyelim ki Rusya, Amer ika 'n ın bu 

kadar azimli davranacağını sanmış değildi. Ancak bu düşüncemize şunu 

da eklemeliyiz; eğer bugün Güney Kore'de Pusan l imanı etraf ında bir 

köprü başı elde kalabi lmişse buna sebep Japonya'da, yani oraya çok ya

kın bir yerde, Amer ikan kuvvetlerinin esasen bulunmasıdır . Bu o lmasay

dı ve yardımının binlerce ki lometre uzaktan gelmesi gerekseydi Kore 'de 

istilâ dış ında bir karış toprak bile kalmazdı. 

Türkiye 'nin güveni bakımından İngiliz ve Fransız bağ laşması m a n e n 

büyük bir değer taşımakla birlikte bu sırada ve daha epey yıllar için mad

deten çok bir şey ifade edemez, çünkü bu iki devletin askerî güçleri he

nüz istenilen seviyeye ulaşmış o lmaktan uzaktır. 

Buna göre bizce bu sırada çabuk yapı lması gereken şey şudur : 

Y a Atlantik Misakına alınmalıyız ve yahut Amerika 'y ı da bize ahten 
kesin surette bağlayan bir Misak yapabilmeliyiz. 

Daha uzun vadeli tedbir olarak Birleşmiş Milletlere bağl ı bir asker î 
kuvvet in teşkili akla gelir. Bu yapı l ınca bi lhassa şu iki fayda sağlanı lmış 
olur : 

1. Kore işi gibi bir olay karşısında elde hazır bir kuvvet bu lunur ve as
ker gönderme külfeti yalnız bir iki devlete inhisar etmez. 

2. Saldırı ları tertipleyen devlet eğer işi az ı tmak isterse kendis ine mu
hatap olarak, asker göndermeğe razı olan tek tük devletleri değil, sevke-
dilen bütün askerî kuvvetlere emir veren Bir leşmiş Milletler makamın ı 
bulur. 

Kore işinin çıkması ile oraya Amerika 'dan sonra ilk devlet o larak as

ker göndermeğe karar verdiğimiz ân arasında geçen bir ay zarf ında bu gi

bi mesele ler i ve hiç o lmazsa Amerika 'nın da dahil bulunacağ ı bir ant laş

maya a l ınmamız işini temin etmek mümkündü . Bu yapı lamadı . 

Bu iş bundan sonra da kısa bir zaman içinde yap ı lamazsa hüküme t 

mil letçe katlanılan fedakârlığı ve askerlerimizin akacak kanını siyasal 

bak ımdan yurt lehinde değerlendirecek kabiliyeti taşımıyor demekt ir . 
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(*) Kudret Gazetesi: 3 Ağustos 1950 
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İkt idarda bulunanlar kendi siyasalarını tenkit edenleri , küçük mari

fetlerle susturmaya çalışacakları yerde bu çapta işler görerek halkın gü

venine lâyık olduklarını göstermelidirler. 

Hükümet bu ist ikametlerde bir başarı elde edemey ip bir iki gündür 

söyleni lmeye başlanıldığı gibi, yalnız bütçe açığını kapamak üzere dışar

dan bir miktar fazla yard ım sağlar ve bununla övünmeye kalkış ırsa vazi

fesini hiç de yapmış olmaz. 

Türk milleti kendi güveninin daha iyi sağlanı lması karşı l ığ ında şehit

ler ve rmeğe razı olur, ancak para için buna asla muvaffakat edemez . 

Bunu hükümet de, dostlarımız da iyice bilmelidirler. 

Hikmet BAYUR 

MECLİS TOPLANMALIDIR (*) 

Biri bağımsız öbürü Demokrat olmak üzere iki Mil letvekil inin Mecli

sin top lanması işinde önayak olmaları çok iyi bir harekett ir . 

Öyle anlaşıl ıyor ki hükümet le Demokrat Partinin üst kademeler i bu 

toplant ının aleyhindedir ler ve işi önlemek için var güçler iy le çal ışıyorlar. 

Toplant ı yapı lacak olursa güya işbaşındakilerin Mecl ise önceden da
n ışmamış o lmakla işlemiş oldukları yanlışlık yüzler ine vurulacak ve bu 
onlar ın izzeti nefsine dokunacakt ır . 

Devlet işlerinde ve bi lhassa savaşa asker göndermek gibi, son derece 

öneml i işlerde, izzet nefis düşünceler i alt ında hareket e tmek kadar zarar

lı bir şey o lamaz. Bu akla dahi gelmemelidir . 

Esasen bu işte hükümet , devletin mukadderat ın ı o kadar bağlamışt ır 

ki Mecl is için geri gitmek imkânı kalmamışt ır dahi denilebil ir. 

Ancak Mecl is milletçe katlanılan fedakârlığa mukabi l istihsal edi lme

si gereken Türkiye 'nin güvenini daha iyi sağ lamaya matuf faydalar üze

r inde görüşüp hükümete o yo lda talimat verirse Dışişleri Bakanı bu men

faatleri elde etmek hususunda daha büyük bir azimle mücade le edebil ir 

ve Mecl is desteği sayesinde dost lar ımızdan daha çok şeyler ist ihsaline 

imkân bulur. 

Cumhur iye t devrinin en büyük diplomatik başarıları, Atatürk 'ün de

hasının tesiri ile birlikte, da ima Türk müzakereci ler inin arkalar ında Mec

lisin bu lunmas ı ve ona danışı larak iş görülmesi sayesinde elde edilmiştir. 
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Kore meseles inde, bi lhassa işin nevi dolayısiyle Mecl ise dayanarak 
konuşulsaydı Türkiye 'nin güvenini sağlıyacak hükümler daha çabuk ve 
kolay temin edilebilirdi. 

Yapacağ ı anlaşmayı ve vereceği kararı bir Meclisle dan ışmak ve ona 

tasdik ett irmek mecburiyet i alt ında müzakere eden kimseler, eğer usta 

müzakerec i iseler karşı taraftan daha çok fayda temin ederler; kifayetsiz 

kimseler ise belki şaşırıp bir şey yapamazlar . 

Mecl isin toplanmasının bir ikinci faydası onun dış ında o lup bittiler 

yap ı lmas ı göreneğinin yer leşmesine mani o lmak olacaktır. 

Hukukçular bu iş dolayısiyle anayasadan leh ve aleyhte istedikleri 

kadar hükümler çıkarabilirler. İş asıl siyasal bak ımdan önemlidir . 

Mecl ise haber vermeden A lmanya ile bağlaşan, hattâ bu işi en ileri ge

len nazır arkadaşlar ından bile gizli tutan, sonra Meclisi tatil edip bir inci 

dünya savaşına giren Osmanl ı ricali o vakitki kanunu esasiyi belki çiğ

nemiş değil lerdi; fakat aksi surette hareket etselerdi ve kendiler ini Mec

lisin madd î ve manevî desteğinden mahrum kı lmasalardı koca impara

torluk belki yıkı lmazdı. 

Bugünkü hareketi o zamanki davranışa benzetmek veya Amer ika ve 

Bir leşmiş Milletlerle birlikte çal ışmanın Kayser Almanya 's iy le işbirl iği 

yapmak la aynı şey o lduğunu katiyen söylemek istemiyoruz. Ancak 

1914'deki bir takım Osmanl ı nazırlarının halk efkârından habersiz o lup 

bittiler yara tmak zihniyetinin bugünkü hükümette , daha hafif bir ö lçüde 

de olsa, yaşadığını görüyoruz. 

Bizi gelecek için korkutan yön devlet işlerinin bu gibi bir macerac ı 

ruhla idare edilmesidir. 

Mecl isin derhal toplanması bu ruhtan vaz geçil ip cumhur iye t devri
nin gelenekler ine geri dönüldüğüne bir işaret sayı lacak ve hükümet in 
i lerde aynı biç imde olup bittilere tevessül etmiyeceği hakk ında az çok 
manev î bir teminat teşkil edecektir. 

Denilebil irki eskiden Meclis veya parti grubu -o vakit aşağı yukar ı ay

nı şeydi- şefin istediklerini karar altına a lmaktan başka bir şey yapmı 

yordu. 

Bu iddia ancak k ısmen doğru sayılabilir. Bu toplantı larda hür düşü

nenler düşünceler ini açıklamak fırsatını buluyorlardı , hükümet de onla

rın deli l lerine başka delillerle mukabele etmek mecbur iyet inde kalarak 

kararını o lgunlaşt ırmak imkânını elde ediyordu. Bazen gerekli görülen 

değişikl ikler yapı l ıyordu. 
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Bu sefer ise bu kadar önemli bir kararı bir kaç kişi aralar ında vermiş 

ve Bakanlar kurulunda nisbeten bir görüşmeden sonra asker gönderme 

işi kararlaştırı lmıştır. 

Bu gibi usuller ülkemizde yeniden yerleşirse mukadderat ımız bir kaç 

kişi taraf ından fevri surette a l ınmış kararlara bağlı ka lacak demekt i r . 

Türkiye ilk defa olarak çok partili bir devirde, genel bak ımdan na

mus lu surette cereyan etmiş tek dereceli bir seçime nail o lmuş ve bugün

kü Mecl is ortaya çıkmıştır. 

Eğer böyle bir Meclis hükümet in kararları üzer inde eski Mecl is ler ka

dar bile önceden müessir o lamazsa ve eğer 27 yı ldan beri Türk askerleri 

birinci defa olarak ateşe gönderi l irken bu Meclisin düşünce ve oyu alın

mazsa, o da hükümet i bunu yapmaya mecbur edemezse manen çok güç 

bir duruma düşmüş ve itibarını kaybetmiş olur. 

Bu ülkenin mukadderat ından sorumlu olanlar, bakanlar ve mil letve

killeri dünyan ın belki en eski demokrasis i olan At ina demokras is in in en 

parlak r ical inden Perikles'in ikibin dörtyüz yıl kadar önce söylemiş oldu

ğu şu sözleri da ima gözönünde tutmalıdırlar : 

"İş görmenin büyük manii münakaşa değildir, bi lâkis bir işe girişil

meden önce yapı lacak münakaşalar sayesinde elde edilecek bilgi lerin ek

sikliğidir ki o işin iyice görülmesine mani olur." 

Daha sonraları bu düşünce basitleştiri lerek " tesadüm-ü efkârdan ba-

rika-i hakikat çıkar" biç iminde ifade edilmiştir. 

Hikmet BAYUR 

TÜRKLER GELİYOR! (*) 

Tarihin sinesinden bir ses yüksel iyor, bütün dünya bunun akisleriy-

le çalkalanıyor : Türkler geliyor! 

Bu ses, 4 500 kişilik bir Türk askerî kuvvet inin Kore'ye gönderi leceği 

haber inin bir ifadesi değildir, tarih boyunca da ima asaleti ve büyük lüğü 

temsil etmeği bi len Türk ruhunun dünya sahnesinde yeniden şahlandı

ğının bir müjdesidir. 

Arkadaş ımız Al temur Kılıç Newyorktan gönderdiği bir mektup la bize 

bildiriyor : Kore 'ye Türk askeri gideceği haberini bir Amer ikan gazetesi : 

"Türkler gel iyor!" diye manşet şeklinde neşretmiş. Bu manşet , bir gazete

cinin buluşu diye mütalâa edi lemez tarihin derinl ikler inden kükreyen bir 

(*) Vatan Gazetesi : 3 Ağustos 1950 
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n idanın coşkun sürükleyici bir aksidir; dünyayı felâketten kur tarmak az

minde Türk milletinin üzerine aldığı yüksek mânev i vazi fenin dünyaya 

ilânıdır. 

Adnan Menderes hükümet i tarihi kararını verirken hiç bir küçük he

saba tâbi olmamışt ır . Sadece tarihin büyüklere ve cesurlara nasip ettiği 

bir vazi feye sahip çıkmıştır, böylece de Türk tarihini do lduran yüksek 

an'aneler in seviyesine yükselmiştir . 

Tarihimizdeki yaratıcı ve yaşatıcı kudreti; istilâ orduları , fütuhat sel

leri temsil etmiyor, bunlar gelici, geçici hâdiselerdir. Asıl değ işmeyen ve 

Türk büyük lüğünün ifadesi olan taraf, bir ideal gaye için hesap e tmeden, 

korkmadan vermeyi bilen ve fedakârlıkta haz duyan asil ve necip ruhtur. 

Bugün Amerikayı harekete getiren, insanlık hesabına fedakârl ıklara 

sevkeden, milyarlar değerinde maddî kıymetleri, mi lyonlarca canı tehli

keye a tmaktan sakınmıyan cömert ve asıl ruhun biz asır lardanberi âşi-

nasıyız. 

Amer ikan ın keşfinden evvel biz, İstanbulu aldığımız zaman tahak

k ü m bayrağı açmadık; dünyanın o devrinin tamamile yabancıs ı o lduğu 

dinî tolerans ve v icdan hürriyeti bayraklarını açtık. Otuz sene muhabe 

res inde Avrupa insanları, bir itikat farkı için birbirlerini boğaz lar larken, 

Türk ülkeleri Müs lüman, Hıristiyan, Musevi, bütün din ve mezhepler için 

v icdan hürriyetinin sevgi ve şefkat dolu bir cenneti manzaras ın ı gösterdi . 

İspanya 'da museviler, taassubun zulmüne uğrarken, onların feryat

ları karşıs ında ihtizaza gelen kalp, Türk milletinin kalbi oldu. Yüz binler

ce zu lüm kurbanına şefkat kucağını açtık. 

Leh millet gadre uğruyor, büyük devletler tarafından taksim edil iyor, 

boyunduruğa vuruluyor. Onların ıstıraplarını duyan, onlarla beraber 

dert lenen, en zayıf bir devrinde büyük devletlere meydan okuyan, Lehis

tan istiklâlinin ufulünü tanımayan, Babıâlinin kabul res imler inde Lehis

tan sefirinin adını da ima anan millet, Türk milletidir. 

Uzun yıllar kahır içinde yaşayan Leh milleti, kurtuluş ümidini dünya 

yüzünde yalnız ve yalnız Türk milletine bağlamıştır. Mi lyonlarca Lehli : 

"Türk süvari lerinin atları Vistol nehrinin suyunu içtiği zaman kurtulaca

ğız" imanile en karanlık günlerinde tarihin ufuklarına gözlerini d ikmiş

lerdir. Nihayet hiç beklenmedik bir mucize o lmuş, bir Türk ko lordusu bi

rinci c ihan harbinde Galiçyada vazife almış, süvari lerinin atları Vistol 

nehr inden su içmiş, bunun arkasından da Lehistan istiklâline kavuş

muştur . 
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1848 ihtilâlleri Avrupayı kasıp kavuruyor, takibata uğrayan A lman, 
Macar, Lehli ihtilâlciler Türkiyeye iltica ediyor. O zamanın müstebi t ve 
kahhar devletleri olan Rusya ve Avusturya bunlar ı teslim e tmemiz için 
bizi tazyik alt ına alıyor. Biz zayıfız, büyük devletlere meydan okuyacak 
hal imiz ve mecal imiz yok. Fakat buna rağmen mert Türkiye 'nin sesi yük
seliyor : "Bize iltica edenleri teslim etmek, Türk şanına ve mert l iğ ine uy
gun bir hareket değildir. Onlarla beraber icabında mil letçe ölürüz, fakat 
mültec i teslim etmek kahpeliğini göze almayız." 

Acaba maddî hesapları hiçe sayan, büyüklüğün mânev i icaplarını 
yüksek tutmayı bilen bu ruh, bir intihar ruhu mudur? Hayır, tamami le 
aksine. . . Binbir imkânsızl ık içinde Türk milleti, tarihin bütün kasırgala
rına, kahredici kuvvetlerin bütün saldırışlarına mukavemet mucizes ini , 
sırf bu ruh sayesinde göstermiştir. Fedakârlıkları , mertl ikleri hesapsızca 
yapmay ı b i lmesine rağmen bu sayede daima netice de almıştır. N i tek im 
tarihin asil duygular la girişilen pek mahdut harpler inden biri olan Kır ım 
harbine ve bizim hesabımıza bunu takip eden büyük siyasî menfaat lere; 
1848 de fiili eserlerini belirttiğimiz asil ve mert ruh yol açmıştır . 

Geçen Mart ayında İr lândaya gittim. Türkiyeye karşı tasavvur hari
c inde bir sevgi buldum. Tafsilâtını ayrı bir yaz ıda anlatacağ ım bu sevgi
nin kaynağı nedir, bilir misiniz? Bir asır evvel patates mahsu lünün bo
zu lmas ından dolayı İr lândada müthiş bir kıtlık baş göster ince, o z aman 
İr lândanın hükümdar ı olan kraliçe Viktorya küçük bir iane vermiş fakat 
Türkiye hükümet i İr lândaya üç gemi dolusu zahire yol lamıştır ! 

1918 de, yani daha dün sayılacak bir tarihte cereyan eden bir vak 'a 
var : 

Ordular ımız bozulmuş, mukavemet imkânımız ka lmamış . Mondros ' 
ta mütareke müzakere ediliyor, ileri sürülen şart lardan biri, memleket i 
mizde bu lunan A lman ve Avusturya askerini müttefiklere tesl im etme
miz.. . Türk tarihinin asil ruhunu en iyi kavrayan ve temsil eden tarihî 
kahramanlar ımızdan ve büyük devlet adamlar ımızdan biri o lan başmu-
rahhasımız , o zamanki Bahriye Nazırı Rauf Bey cevap veriyor : "Dünkü 
müttef iklerimizi size teslim edecek yerde ö lünceye kadar harbe devamı 
tercih ederiz." 

Muhatab ımız olan İngiliz denizcileri, hürmet le susuyorlar. Londraya 
danışt ıktan sonra şartlarını geri alıyorlar, büyük bir milletin karş ıs ında 
bulunduklar ın ı da hissediyorlar... 

"Türkler geliyor!" nidası, işte bütün bu ruhun yeniden şahlandığ ının 
ve vazi feye hazır bu lunduğunun ifadesidir. Hükümet imiz , bu ruhun ilha-
mile kararını vermiştir. Kore'ye gidecek askerimizin miktarı ve teçhizatı 
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davanın esasını teşkil etmez. Ne kadar kuvvet göndersek, Amer ikan mil
letinin onun kadar biz im için de mühim olan müşterek dava namına gö
ze aldığı fedakârl ığa nispetle pek az kalır. Asıl iş, askerler imizin taşıdık
ları ve Kore 'de akıncısı olacakları yüksek ruhtadır. Maddiyetç i Mosko f 
saldırıcı ruhunu ve komünizm maskel i yıkıcı kuvvetleri , a tom bombalar ı 
değil, ortalığı kapl ıyacak ve gözleri kamaşt ıracak olan böyle asil, yüksek 
ve coşkun duygular insafa getirecek diz çöktürecektir. 

Mecl is toplantısı, usul, şekil, pazarlık diye ortaya atı lan mır ın kırın 
belirtileri, asil tarihi ro lümüze karşı hiç farkında o lmadan girişi len bir 
baltalamadır , bir bozgunculuktur. Alâkalı lar gözlerini açıp artık bu feci 
hata lardan dönmek cesaretini göstermelidirler. 

Bir, iki güne kadar kahraman askerlerimiz dünya sahnes inde vazife
ye çıktıkları zaman "Türkler geliyor." nidasını bütün bir mil let in tam bir 
ahenk ve birlik içinde desteklediğini bütün insanlık görmel i , duymal ıd ır . 
Bu tesiri bozmaya, bu rolü sekteye uğratmaya, istikbal hesab ına asil ha
reket imizden doğacak imkânları sarsmaya, kabaran kahramanl ık ve 
mert l ik damarlar ımız ı uyuşturmaya hiç birimizin hakkımız yoktur . 

Biz şuna eminiz ki ufak tefek bulutlar derhal dağı lacak, sulhu kur
tarmak ve saldırıcıya gözdağı vermek vazifesile dünya sahnes ine ç ıkan 
Mehmetç iğ i , bütün millet, yürekten gelen başarı dilekleriyle, müşterek 
mertl ik ve hamaset duygularının coşkun belirtileriyle uğurlacakt ır . 

Ahmet Emin YALMAN 

Bir Amerikan gazetesi, Kore'ye asker gönderme 
kararımıza dair yazısına bu başlığı koydu : 

"TÜRKLER GELİYOR" (*) 

Nevvyork, (Arkadaşımız Al temur Kılıç'tan hava postasiyle ) 

Türkiye hükümet in in Kore'deki Birleşmiş Milletler kuvvet ler ine ilti
hak e tmek üzere 4 500 kişilik bir kuvvet göndermek kararını, Amer ikan 
gazetesi bu başlıkla ilân ediyordu. Haber burada büyük bir sevinç ve he
yecanla karşı landı.Bilhassa, Amerikal ı ların Kore 'de yalnız kaldıkları ve 
Amer ikan çocuklarının Kore'de tek başlarına dünya sulhu ve Bir leşmiş 
Milletler için öldükleri intibaının bura efkârı umumiyes inde hâk im oldu
ğu sırada, arzın tâ öbür tarafında ve bizzat kendisi aynı tehl ikenin tehdi
di al t ında bulunan Türkiyenin Birleşmiş Milletlere karşı vecibeler ini bu 
kadar tereddütsüzce yer ine getirmesi ve "Amerikan çocuklar ın ın" yardı
mına koşması , Türkleri bir anda Amerikal ı ların gözdesi yaptı . 

(*) Vatan Gazetesi: 3 Ağustos 1950 
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"İşte asil millet böyle olur... En kuvvetli devletlerin bile mır ın kırın et
tikleri bir sırada, kahramanl ığ ını ortaya koydu" şekl indeki sözler her ta
rafta duyuluyor . Herkes Türklerin askerl ikteki üstünlükler ini , kahra
manl ıklar ını birbirine anlatıp duruyordu. 

Tahmin ediyorum ki, Türkiye 'de, hükümet in bu kararını kötü karşı-
l ıyan "evlatlarımızı Kore'ye niye yollayalım... Amer ika için niye ölel im... 
İngiltere ve Fransa dururken asker yo l lamak bize mi düşerd i " nev inden 
tenkit lerde bulunan insanlar bulunacaktır . Şüphesiz, sulh seven, ilerle
mek için sulhe ihtiyacı olan bir milletin lüzumsuz savaştan çek inmesi 
kadar tabiî hiçbir şey olamaz.. . Aklı başında olan hiçbir k imse harp iste
mez.. . Fakat, maalesef içinde yaşadığımız devirde bu mesele " istemek ve
ya i s tememek" kadar basit bir şekle irca edi lemez ve maalese f sulh sever 
milletler dahi savaşa icbar ediliyorlar. 

Fi lhakika henüz Türkiye bilfiil taarruza uğramadı , fakat b i lhassa bu 
devirde, yani sulhun taksimine imkân olmadığının defalarca ispat edildi
ği bir sırada, Kore'deki tecavüzün kendi memleket imize yapı lmış tecavüz
den hiç bir farkı yoktur. 

Türkiye Birleşmiş Milletlere kendi arzusu ile âza o lmuştur. Bir leşmiş 
Milletler Güvenl ik Konseyi Kore meselesine müdaha leye karar vermiş
tir... Türkiye pek tabiî olarak bu kararı tasvib etmiştir... Bunun, yani bu 
tasvibin tabiî neticesi de kararın tatbikine yard ım etmektir. . . 

Eğer teşkilâtın her âzası, kararları desteklemeyecek ve uhdes ine dü
şen vazifeyi yapmayacak olursa Birleşmiş Milletler de Milletler Cemiyet i 
ne döner.. . Her memleket, tıpkı ikinci dünya harbine t ekaddüm eden 
günlerde yapıldığı gibi tecavüz hareketleri karşıs ında lakayt kalırsa, mü
tecavizin birer birer bu lakayt memleket lere de sald ırmasına k imse mâni 
olamaz.. . 

Eğer Türkiye, Birleşmiş Milletlerin yardım talebi karş ıs ında "Neme lâ
z ım, Kore dünyanın öbür ucunda.. . " deyip lakayt kalsaydı ve bir gün ge
lip kendisi tecavüze uğrasaydı, diğer memleket ler in de lakayt kalması 
karş ıs ında diyecek bir sözü olamazdı.. . Türkiye, teşkilâtın müracaat ına 
tereddütsüzce ve tam tâbiri ile "kahramanca" müspet cevap vermekle 
mil let lerarası işbirliğinde, hattâ Fransa ve İngiltere'ye bile güzel bir misal 
verdi. 

Şurası muhakkak ki, bu tek dünya devrinde Kore'deki kahramanl ık
larımız, Kore 'deki şehitlerimiz; eninde sonunda kendi öz vatanımız uğ
runda yapı lmış kahramanl ıklar ve kendi öz vatanımız uğrunda veri lecek 
şehitler kadar yüksek ve kutlu olacaktır... 

Al t e m ur KILIÇ 
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DÜNYA ÇAPINDA BİR KARAR (*) 

Halk Partisi muhalefeti , Kore'ye yapacağımız askerî yard ımı hâlâ bir 
iç pol i t ika mevzuunun dedikoduları arasında y ıpratmaya uğraş ırken, 
Amer ikan Ayanı , çok müh im bir karar almıştır; bu karar şudur : 

Kore 'ye yard ım yapmayan devletlere ayrılmış olan iktisadî yard ım ke
silecektir. Bu hususta Başkan Truman'a salahiyet veri lmiştir. 

Bi lmiyoruz, Kore'ye yapacağımız askerî yardımı, kendi propagandala
rını temin için sömürmeye uğraşan Halk Partisi erkânı, Amer ika 'n ın al
dığı bu fevkalâde müh im karar karşısında ne diyeceklerdir? Bu nazik 
mevzuda hâlâ münakaşa etmekte bir fayda görecekler midir? Yoksa ken
di kusurlar ını anlayan memleket imiz in yüksek menfaatler i karş ıs ında 
susacaklar mıdır? 

Fakat acı ile söyleyel im ki, biz, susacaklarını pek zannetmiyoruz . 
Çünkü şimdi ellerine geçen bu mevzuu sonuna kadar iş lemekte devam 
edecekler ve kendi menfaatlerini korumak için münakaşa lar ı uza tmakta 
da ima fayda göreceklerdir. 

Ş imdi müsaade ederseniz , bunu nereden ist imal ett iğ imiz i ifşa ede
l im : 

Dün bütün İstanbul gazeteleri ve bizim gazetemiz, Amer ikan ayanın
da al ınan bu dünya çapındaki kararı büyük manşet ler le ve ön p landa bir 
havadis olarak neşrederken muhalefet in organı olan Ulus, bundan bir 
kaç kel ime ile dahi olsa bahsetmemişt ir . Ulus'ta Kore 'ye yard ım e tmeyen 
devlet lere Amer ikan yardımının kesileceğine dair en ufak bir haber bile 
yoktur. Haberi at laması bahis mevzuu olamaz. Çünkü bunu hem Anado 
lu Ajansı neşretmiş, hem de Basın-Yayın U m u m Müdür lüğü, Radyo ha
berleri bülteninde vermiştir. Ayrıca haber, radyo taraf ından bütün dün
yaya yayılmıştır. 

Demek muhalefet organı Ulus'un bu haberi neşre tmemes inde husu
si bir kasıt vardır. Amer ikan Ayanının verdiği karar, bu şekilde Ulus ka
ri ler inden saklanırken, öbür taraftan Türkiye tarafından Kore için Bir leş
miş Milletlere yapı lacak askerî yardımın, âdeta lüzumsuz luğundan bah
seden yazı lara ve bu mevzuda bazen üstü kapalı, bazen üstü açık tahrik
lere geniş ölçüde devam olunmuştur. Bilmiyoruz; hakikatler i ve memle 
ketin yüksek menfaatlerini umumi efkârdan bu suretle saklayıp, bu işi 
bir iç pol it ikanın Kore teferruatı içinde hırpalamağa çal ışmak, kendi an
layışlarına göre bir vatanseverl ik örneği midir? 

(*) Zafer Gazetesi: 3 Ağustos 1950 
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Bu noktanın takdirini muhterem okuyucular ımıza bırakırken biz hü
kümet imiz tarafından a lman kararın isabeti üzerinde bir defa daha dur
mak istiyoruz : 

Biz de bil iyoruz; 4 500 mevcutlu bir Türk savaş birl iğini Kore 'ye sev-
ketmek çok mühim bir karardır. Fakat ne yapal ım ki, memleket imiz in 
yüksek menfaatleri mil letlerarası taahhütler imize sadık kalmayı icabet-
t irmektedir . 

Adnan Menderes hükümet i , bu hususta seri açık ve dürüst bir karar 
a lmakla ancak memleket imize hizmet etmiştir. 

Düşününüz bir defa : Eğer bu yardım yap ı lmamış olsa idi ve Demok
rat Parti İktidarı, Halk Partisi İktidarı zamanında olduğu gibi bir savsak
lama, bir oya lama siyaseti takip etse idi, mil letlerarası topluluk içinde 
Türkiye ne vaziyete düşerdi? Memleket imiz maazal lah bir tehl ikeye ma
ruz kaldığı zaman Bir leşmiş Milletlerden ve Amer ika 'dan hangi yüz le yar
d ım isteyebil irdik? 

İşte Adnan Menderes hükümet in in hakikaten çok yer inde ve zama
nında bir karar aldığını, Amer ikan Ayanının, Kore 'ye yard ım yapmıyan 
devlet lere bütün yardımların kesi lmesini istemesi gayet açık bir surette 
isbat etmektedir . Bu sayede Türkiye, milletlerarası pol i t ikada yapıc ı bir 
rol a lmış , kuvvetini, cesaretini ve müşterek emniyet s istemine olan bağ
lılığını bütün dünyaya isbat etmiştir. Şimdi, memleket imiz , bu 4 500 
kahraman erin sayesinde her yerde söz söylemek ve sözünü dinletebil
mek hakkını ve salâhiyetini haizdir. 

Geçen gün şehrimizdeki çok mühim bir Amerikal ı şahsiyet bu mev
zuda bize şunu söyledi : 

"Türkiye gibi bir dostu yanı başımızda görmekle haklı bir gurur du
yuyoruz . Yapt ığ ımız fedakârlık bizim için, dünya barışı için çok asil bir 
harekett ir . " 

İşte A d n a n Menderes Hükümet i , bu karariyle bütün dünyada bize bu 
itibarı sağlamıştır . 

Bunun aksini düşünmek ve Halk Partisinin ş imdiye kadar yaptığ ı gi
bi uyuşuk bir tavır takınmak ve herkesi oya lamağa çal ışmak, mil letlera
rası camia içinde bizi tek baş ımıza yapayalnız b ı rakmak demekt i . Bu su
retle Amer ika bizden elini eteğini çekecek, k imsenin bize güveni ka lmıya-
cak, bü tün yurdumuz da ima açık bir tehl ikeye maruz ka lacakt ı . 

Çok şükür Allah'a ki, bu şekilde düşünenler bugün iş baş ında değil
dirler. 

Mümtaz Faik FENİK 
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KORE MESELESİNDE HÜKÜMET VE MECLİS (*) 

Kore meselesinin doğurduğu vaziyet hakkında Türk halkının açık bir 

kanaate ve şuurlu bir kanaate varabi lmesine imkân yoktur . Çünkü ga

zeteler imiz dış siyasetle pek az meşgul olmakta, hükümet ise u m u m î ef

kârı dış siyaset hakkında pek az aydınlatmaktadır. Başbakan, Al i Naci 

Karacan 'a verdiği izahlar da pek az aydınlatıcı ve tatmin edicidir. Bu va

ziyet karşıs ında mant ığ ımızdan başka âletimiz kalmıyor. 

1. a) İçeride sulh ve dışarda sulh dünyanın ve ülkemiz in gayesidir. 
İçeride sulh hiç bir ferde, kendi hakkını bizzat kendis inin a lmamas ına 
müsaade edi lmemekle elde edilebilir. Bizzat ihkakı hakka ka lk ışmak bir 
suçdur. Hakkı tecavüze uğramış k imse hükümete başvurur ve hakkın ın 
a l ınmasını ondan ister. 

Dışarda sulh bütün milletlere, kendi haklarını bizzat kendi ler inin al
malar ına müsaade edi lmemesi le elde edilebilir. Bu gayeyi elde e tmek için 
milletler birleşerek "Bir leşmiş Milletler"i vücuda getirdiler. Bir leşmiş Mil
letler, milletler arasında müşterek emniyeti vücuda get irmekle mükellef
tir. Bir adamın öldürülmesi karşısında devletin hareketsiz ve âciz ka lma
sı ve durmas ı nasıl kötü neticeler hasıl ederse bir milletin tecavüze uğra
ması önünde Birleşmiş Milletlerin de hareketsiz ve âciz ka lması o kadar 
kötü neticeler verir. İkinci Cihan Harbi "Cemiyeti Akvam" ın İtalya'nın Ha
beşistan'a taarruzu karşıs ında hareketsiz ve âciz ka lmış o lmas ından doğ
muştur . 

b ) Güney Kore, Kuzey Kore tarafından taarruza uğramışlardır . Ş imal 
Kore 'nin orduları cenup Kore hududunu aşıp topraklarının bir k ısmını 
işgal ve istilâ etmişlerdir. Bu taarruz karşısında Bir leşmiş Milletler hare
kete geçmeğe mecburdur. Geçmezse gayesine ve vazi fesine ihanet etmiş 
olur. 

Bir leşmiş Milletler harekete geçememiştir ; sebebi : Bir leşmiş Mil let le
rin emniyet mecl is inin kararları muteber olabi lmek için Bir leşmiş Millet
leri teşkil eden bütün devletlerin temsil edi lmiş olmaları lâzımdır. Çin' in 
temsil i meselesinin uyandırdığı hâdiseler Birleşmiş Mil letlerin usu lünde 
iş l iyebi lmesine mâni olmuştur. 

c) Hükümete müracaata imkân olmıyan hal lerde fert kendi hakkın ı 

bizzat kendi ele alabilir. Meşru müdafaa ve prensibin en şiddetl i halini 

teşkil eyler. Meşru müdafaa nefsini kendi gücü ile ko rumak hakkını yal

nız tecavüze uğrıyana vermez; her insanda, diğer bir insana karşı yapı-

(*) Kudret Gazetesi: 12 Ağustos 1950 
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lan tecavüzü defetmek yetkisi vardır. Bir adamın boğaz lanmakta o lduğu
nu gören herhangi bir k imse boğazl ıyanı ö ldürmek ve boğaz lananı kur
tarmak hakkına maliktir. Amerika 'da, Güney Kore'yi boğaz lamakla meş
gul Kuzey Kore'nin üstüne atılmıştır. Türkiyemiz de pek tabiî ve pek asi-
lâne bir tarzda Amerika 'nın asil hareketini desteklemektedir . Olaylar da 
bundan ibarettir. 

2. a) Bir köşede bir adamı boğaz lamakla meşgul bir caniyi ö ldüren 
üçüncü şahıs yargıcın önüne çıktığı zaman yargıç kararını üçüncü şah
sın hareket ine uydurur ve bundan da tabiî bir şey olmaz. 

El inde teşebbüs kudreti b ırakı lmamış olan Birleşmiş Milletler de ka
rarını şimal Kore mütecaviz ine karşı silâh kul lanan Amer ika 'n ın hareke
tine göre vermiş olması da bu kadar tabiî görülmelidir. Ancak dünya iki 
zıt daireye, iki zıt bloka ayrılmıştır. Binaenaleyh Bir leşmiş Milletlerin ka
rarını Amer ika 'n ın hareket ine uygun bir tarzda vermiş o lması bir gün 
Bir leşmiş Milletleri de ikiye ayırıp kimini Rusya taraftarı k imini Amer ika 
taraftarı k ı lmak suretile üçüncü Cihan Harbini tacil etmiş o lmıyacak mı
dır? Cihanın endişe ile sorduğu sual de bundan ibarettir. Netice milletler 
Rusya ve Amer ika taraftarı o lmak üzere zaten ikiye ayrı lmış bu lunmak
tadır ve Türkiyemiz in Amer ika tarafında bulunmas ı kadar da vatana ve 
insanl ığa ferah verecek bir şey yoktur. 

b ) Müeyyidelerde da ima harp ihtimali vardır. Habeşistan 'a vaki teca
vüzde İtalya'ya karşı müeyyideler alındığı zaman bunun harbi doğurabi
leceği aç ıkça söylendi. Korsanl ıkla mücadele için Niyon'da vaki konuşma 
ve anlaşmalar ın da harbe varabileceği y ine açıkça söylendi. Şimali Ko
re'ye karşı al ınan silahlı müeyy ide de harbi doğurabil ir . Bu iht imal da
ima varittir. 

3. a) Bu meselede hükümet in Meclisle olan münasebet ine gel ince; 

Hükümet le r [yalnız Türk hükümet i değil, Amer ika hükümet i de dahil ol

mak üzere bütün hükümet ler ] Birleşmiş Milletler anayasas ına sadakat 

gösterebi lmek ve Birleşmiş Milletlere karşı taahhütlerini ifa edebi lmek 

için evvel emirde meclislerinin kararlarını a lmağa mecbur tutulurlar ise, 

son nefesine güç hal ile yetişi lebilen Güney Kore'nin sanır ım cenazes ine 

dahi yet iş i lemezdi. Mütecaviz taayyün eder etmez müeyyideler harekete 

ge lmeğe ve geçmeğe mecburdur; bu hal de, yukar ıda da arzeylediğ im gi

bi harp ihtimalini taşıyan bir haldir. Bu sebepten her hükümet ten ziya

de Türk hükümet i ve hele Türk hükümet i Milletlerarası taahhütler ini de

mokras i kaideleri le telif ey lemeğe mecburdur. Çünkü hüküme t milleti 

haricî bir faaliyete kat ı lmağa mecbur etmeden evvel ona, yani mil lete hâ

diselerle o hâdiselerin muhat oldukları hal ve şartları hakk ında tam ve 
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kesin ma lûmat vermeğe mecburdur. Bu husustaki hatasını anl ıyan hü

kümet Mecl ise vermediği malûmat ı gazetelere vermektedir . 

Sayın milletvekilleri Kemal Türkoğlu ile Necip Bilge, top lamakta ol

duklar ı imzayı toplamakta devam etmekle beraber, Başbakandan bir 

mek tup ile veya yazılı bir soru takriri ile Kore meseleleri ve bize taal lûk 

eden neticeleri hakkında Meclise malûmat vermekte ve beyanat ta bu lun

makta fayda görüp görmediğini sormalarını, daha faydalı ve daha amel î 

bu lduğumu bildirmek isterim. Gazetelere malûmat veren Başbakanın , 

herhalde Mecl ise de malûmat vermek istiyeceğinde şüphe yoktur. Bina

enaleyh mektubun ikinci fıkrasını da bu malûmat ın ver i lmesinin en mü

nasip olacağı zamanı sormak teşkil edecektir. 

Ord. Prof. Vasfı Raşit SEVİĞ 

HER ŞEYİN ÜSTÜNDE MİLLÎ BİRLİK (*) 

Hükümet , 4 500 kişilik bir savaş birliğinin Kore 'ye gönder i lmes ine 

karar verdi ve hazırl ıklara da başlandı. Birleşmiş Mil letlere dahil o lmamı

zın tabiî bir neticesi olan bu hareketimiz, memlekette ve dışar ıda gayet 

fena tesirleri görülen ve hâlâ da görülmekte olan intibalar b ı rakacak şe

kilde, pol it ika oyunlar ına âlet itt ihazına çalışıldı. 

Bi lhassa eski iktidar çevrelerinin vaziyeti artık üzer inde hassasiyet le 

durulacak kadar yıkıcı o lmağa başlandığı bir sırada İzmir 'den Ankara ' ya 

g iden Kore yolcularını hâmil trene yazıldığı iddia edilen ibarelerden son

ra işin ciddiyetle ele al ınması iktiza ettiğinden kimsenin şüphesi ka lma

sın. 

İçişlerimizde, kendi aramızda parti mücadeleler i ne kadar meşru ise 

vatan ve mil let imizin haricî itibarı ve hattâ bekası mesele ler inde tam bir 

millî birl iğe olan ihtiyaç, her zamandan çok, bugün için mevzuubahist i r . 

Eğer bir memleket te polit ika uğruna vatandaş birbiriyle hakikî düşman 

olacaksa, eğer bir memlekette ilim adamları siyaset uğruna i l imden te-

cerrüt edip kahve siyasetine tevessül edeceklerse o memleket uçu ruma 

doğru gidiyor demektir . 

Türk milletinin haysiyet ve şerefinin mevzuubahs o lduğu ve dünya 

önüne de seri lmiş bulunan bir dâvadaki noktai nazarını sırf politik gaye

lere râmederek istismar vesilesi yapmak bizce doğrudan doğruya va tana 

ihanet etmek kadar ağır bir harekettir. İktidara geçen bir part inin orada 
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tu tunmamas ı için elden gelen gayretleri esirgemiyenler şunu idrâk etme
lidirler ki iktidar hiçbir zaman muayyen bir zümrenin veya şahsın ölün
ceye kadar tapulu malı değildir. İktidar millete hizmet yeridir . Hele o ik
tidarı millet yaratmış ise onun tutunmamas ına değil ve fakat mil lete ha
yırlı hizmetler ifası z ımnında bilâkis muvaffak olması için ya rd ım etmek, 
bize göre, vatanseverl iğ in ilk şartıdır. Hemen ilâve edel im ki bir iktidarı 
teşvik kadar tenkit ve hattâ zamanında muahaze e tmek dahi bu vatan
severl iğin ayrı lmaz bir parçasıdır. 

Fakat gelin görün ki iktidarı her ne pahas ına olursa olsun el ine geçir
meyi uman ve ona ümit bağl ıyan birtakım eski iktidar müpte lâ lar ı hiç 
durmadan D.P. hükümet in in Kore hakkındaki kararını bazan kavlen ve 
baz an da fi'len ist ismara çalışarak şimdiye kadar içerideki i t ibarımızı yok 
ettikleri ye tmiyormuş gibi bundan sonra da haricî it ibarımızı zede lemeyi 
dahi göze alıyorlar. 

Eski iktidarın Ankara 'da Münteşir Gazetesinde birinci sahifeye al ın
mış ve alt ına hazin bir şekilde "Veda!.. ." diye yazı lmış resimler gayet le 
manidar göründü bize... Her sütununun muharr ir i Kore kararını sanki 
Türk mil let inin mezbahaya gönder i lme kararı imiş gibi pol it ika oyunlar ı 
na âlet edi len yazılarla köşesini doldurdu, dolduruyor ve daha da doldu
racağa benziyor. . . 

D.P. z imamdarlar ın ın partileri ve şahısları hakkında görüşler ne olur
sa o lsun onun hükümet in in bu yolda atmış o lduğu adımın "Türk 'ün sö
zünü tutma" siyaseti bak ımından desteklenecek bir karar o lduğuna ina
nıyoruz. Kararın mucip sebepler inden bahsetmek için ka leme sarı lmış 
değiliz... Karar ın al ınması sebeplerinin bugüne kadar uzun uzun müna
kaşa ve tahlili yapıldı. Bizim gayemiz eski iktidar çevrelerinin Kore kara
rını bir a t lama taşı yaparak ileriki mevkilerini sağlamak niyeti le iktidarı 
bu cepheden y ıkmağa çal ışmağa başladıklarını tebarüz ett irmek ve bu
nun, böyle bir zamanda milletimiz ve memleket imiz için millî birliği sar
san kötü ve düşük bir polit ika hi lesinden başka bir şey o lmadığ ını belirt
mek ve bu gibilere azıcık itidal tavsiye ederek milletvekili seç imler ine da
ha dört sene vakit o lduğunu hatırlatmaktır. 

Y ine aynı çevrelerin üzer inde hassasiyetle durduklar ı ve bir mukaye 

se zemini hazır lamak gayesile mezkûr kararı dünya önünde bir kere da

ha it ibarımızı zedelemek suretile kötülemeğe ceht ettikleri bir nokta da

ha var. Dikkat edilecek olursa görülür ki Bir leşmiş Milletlere dahil diğer 

devlet lerin Kore 'ye yard ım şekil ve nisbetlerini da ima münakaşa mevzuu 

hal inde ortaya çıkararak bir k ıyaslamaya varmak suretile ve bi lvasıta bu 

karar ın yo lsuz luğunu ileri sürmek hedefini a lmış bulunmaktadır lar . Bu 
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gibi lerin kullandığı bu nevi taktiğin de foyası meydana ç ıkmış ve bunun 

da aynı yakıcı zihniyetin mahsulü olduğu anlaşılmıştır. 

Muarız lar ımız y ine bizleri birbirini tutmaz fikirlere sâlik vatandaş lar 

diye is imlendirecekler ve diyeceklerdir ki Millet Partisi ne yapt ığ ının far

k ında değildir. Hemen şunu söyliyelim ve bütün vatandaşlar ımız da bir 

kere daha iman etsinler ki Millet Partisi küçük polit ika oyunlar ını iktida

ra geçmek için bir at lama taşı yapacak insanların partisi değildir. Kaldı 

ki bütün dünya önünde veri lmiş bir sözün tutulması z ımnında a l ınmış 

bir kararın işbu söz muvacehesindeki kudsiliği karş ıs ında Millet Partisi 

ilk olarak tasvipkâr edasını göstermiştir. Millet Partisi Kore karar ının 

a l ınması şekline muarız o lduğunu göstermiştir ve bu tenkidine bugün 

dahi devam etmektedir. Muhalefete danışmak lüzumunu h issetmeden ve 

karar ı Mecl isten geç irmeden mevkii tatbike koymak.. . İşte biz im tenkit 

mevzuumuz budur. Yoksa, açıkça ilân edelim ki savaş bir l iğ imizin Ko

re 'ye g i tmesi veri lmiş sözün tutulmasının tabiî bir i fadesidir ve biz bunu 

tasvip ediyoruz. 

Bu memleket in hakikî evlâtları her şeyden evvel vatan ve mil let lerinin 

itibar ve şerefini düşünmek mecburiyet indedir ler. Sandalye kapmak hır

sı, eğer mil lete hizmet babında ise meşrudur. Yok şahsî menfaat için ise 

bu hırs, o zaman yıkıcıdır ve Al lah böylelerine bir daha fırsat vermes in . 

Ufak oyunlar ın zararları çok büyük olur. Türk tarihi, dünya tarihi ve ni

hayet çok yakın tarihimiz bunun bedbaht misalleriyle doludur. Hiç ol

mazsa bundan sonra ibret alal ım. 

Ertuğrul AKÇA 

NÖBET KİMDE? (*) 

Kore muharebes inden Avrupa'nın bazı muhit ler inde ümit kesi lmiş gi

bi görünüyor. Şimalî Koreliler bütün yarımadayı ele geçirdikten sonra 

Amerikal ı lar ın tekrar burayı zapt için zahmetl i ve zor ç ıkarma hareket ine 

kalkmayacağı , meselenin bir emrivaki ile neticeleneceği tahmin ediliyor. 

Bu tahminin ne dereceye kadar isabetli o lduğu bi l inemezse de, arka

dan nöbet in hangi memlekete geleceği hakkındaki tahminler üzer inde bi

raz düşünmeye ihtiyaç vardır. 

Ruslar için Kore'yi zapt etmek şüphesiz ki bir bak ıma parlak bir mu

vaffakiyet gibi ist ismar edilecektir. Fakat dünyada hiç k imse bu muvaf-

(*) Ulus Gazetesi: 19 Ağustos 1950 
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fakiyetin Amerika 'n ın bir zaafı demek olacağına ihtimal vermeyecekt i r . 

Amer ika 'n ın kuvveti hatalar işleyebilmek hovardal ığını ona bahşedebi l i r . 

Diğer taraftan, bu hatanın yalnız Birleşik Amer ika 'da değil mütereddi t ve 

uyuşuk Avrupa 'da bile bir k ıp ırdama ve davranma vücuda getirdiği mey

dandadır ki bu da az ımsanacak bir fayda değildir. Aynı zamanda , A m e 

rika'yı da durumu daha realist, daha hülyasız ve yak ından görmeye ve 

düşünmeğe sevketmiş, Amer ikan efkârı umumiyes indek i kayıtsızl ığı 

azaltmıştır. 

Böyle o lmakla beraber, ekseriyetle, Moskofların Kore harb inden cesa

ret alarak başka taraflarda da taarruzlar tertip edecekler ine, h em de pek 

yak ında bunlar ı yapacaklar ına ihtimal veri lmektedir. 

Böyle düşünenlere hak vermemek zordur. Çünkü Kreml in şefleri fır

sat kaçıracak insanlar değildirler. Acaba göz dikmiş oldukları memleket 

lerden hangis ine sıra geldiğine karar vermişlerdir veya vereceklerdir . 

Zaptetmek isteyecekleri yerler Uzak Doğu'da Fransız Hindicini , Formo-

za, Tibet, Orta Doğu'da İran, Avrupa 'da Türkiye, Yunanis tan ve Yugos 

lavya ve Batı A lmanya olabilir. Fakat Bolşevikler maskeler ini ç ıkarmaya 

henüz karar vermemiş gibi göründükler i için yak ında beklenecek taarru

zun peykler tarafından yapı labi lecek bir hücum olması daha ihtimal da

hil indedir. 

Bolşevikler Uzak Doğu'da Çinlileri Formoza 'ya Hindiçini 'ne, Tibet 'e 

sevkedebil ir ler. Orta Doğu'da İran'a saldıracak bir peyk o lmadığ ı için bir

denbire pek ümit verici bir şikâr ve pek tehlikede bir memleket gibi gö

rünen İran'ın ilk taarruzdan masun kalması beklenebil ir . 

Memleket imize gelince, Türkiye 'nin çetin bir ceviz o lduğunu Moskof

ların takdir e tmemesi kabil değildir. Bulgar kuvvetleri , gizli Rus sevkiya-

tı ile takviye edilse bile Türkiye 'ye saldırmayı kolay kolay göze a lamaya

cakları zannolunabil ir . Herhalde Türkiye 'ye taarruz bir muvaf fakiyet va-

de tmekten uzaktır. Bu bak ımdan Yunanistan daha uygun gibi görünür

se de yerli komünist ler bayrağı alt ında Yunanistan 'da çıkarı lmış olan da

hilî harbin Ang lo Saksonlardan gördüğü yardım düşünülürse bu defa da 

aynı yard ımın muhakkak surette ve kolayca yetişeceğini Moskova takdir 

edebil ir. Yugoslavya 'ya karşı sevkedilebi lecek Bulgar ve Macar komünis t 

lerinin Tito ordusunda sert düşman bulacakları muhakkakt ı r . 

Bütün bu maceralar içinde en parlağı, en çok şeyler vâdedeni ve dün

ya üzer inde en çok tesir yapmak istidadını haiz olanı Batı A lmanya 'd ı r gi

bi görünüyor . Hür bir A lmanya, şimdiki halde askerî bir kudret vücuda 
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get i rmese bile, herhalde Bolşeviklik için korkulacak bir düşmandı r . Av

rupa 'nın müdafaası ciddî surette teşkilâtlandırı lmak istenirse kırk mil

yon luk bir A lman kitlesinin ihmal edi lmemesi lâzım geleceğini elbette 

takdir edilecektir. 

Şimdiki ruhî halet içinde bu çok zayıf bir ihtimal gibi gözükse bile 
herhalde Avrupa 'nın batısında komünizme karşı koymaya azmetmiş 
müttefik bir Fransız-Alman ordusunun mevcudiyet i Kremlin ' in uykusu
nu kaçırabilir. Böyle bir şey tahakkuk etmeden Batı A lmanya 'n ın garpl ı 
A lmanlar bayrağı alt ında zaptedi lmesi ve Avrupa 'nın göbeğine komünist , 
büyük ve müttehit bir Almanya 'nın yerleştiri lmesi bütün Avrupa 'n ın Bol-
şevikleştir i lmesi işini müh im surette kolaylaştırmış olur. Onun için, Mos
kova 'nın bu istilâ yo lunu diğerlerine tercih etmesi mümkündür . 

Rusları komünist Almanlar bayrağı alt ında Batı A lmanya ' ya saldır
maktan yegâne al ıkoyabilecek mülâhaza bir umumî harp ç ıkması korku
sudur. Filhakika, Batı A lmanya 'ya taarruzda atom bombas ın ın kullanıl
ması icabetmezse bu silâhın neden dolayı bu kadar fedakârl ıklarla hazır
landığı sorulmak icabeder. 

Hüseyin Cahit YALÇIN 

DIŞ POLİTİKAMIZ VE KORE MESELESİ (*) 

Güney Kore Cumhuriyet ine askerî yard ıma karar ve rmeden evvel 
(Menderes ) kabinesinin şöyle düşünmüş olması mümkündür . Dünya 
milletleri iki kampa ayrılmışlardır. Biz, (Atatürk) devrinin son yı l lar ından 
ber i batı demokrasi ler i kampında yer almış bulunuyoruz . İkinci C ihan 
Harbinden sonra Sovyetlerle batı demokrasi leri arasındaki münasebet l e 
rin sür'atla kötüye doğru gittiği meydandadır . Bu gidişin sonu mut laka 
üçüncü dünya harbidir. Bu savaşta Türkiye 'nin tarafsız ka lmas ın ın 
m ü m k ü n olacağını düşünmek budalalıktır. Çünkü Sovyet Rusya evvelâ 
aramızdaki dostluk antlaşmasının yeni lenmesine yanaşmamış ; az sonra 
toprak bütün lüğümüzü ve Boğazlar üzerindeki egemenl ik hakkımız ı ih
lâl eden yeni isteklerde bulunmuştur. Fazla olarak Sovyetler in Türkiye 
dahi l indeki tahrikleri son günlerde elle tutulur hale gelmiştir. Günün bi
r inde kızıl emperyalist lerin bir tecavüzüne uğrarsak yu rdumuzu sonuna 
kadar müdafaa edeceğimiz muhakkak olmakla beraber, 20 mi lyon insa
nın 800 mi lyon komüniste galebe çalması beklenemez. Kuvvetl i ve irade
si sağ lam müttefiklere muhtacız. Birleşmiş Milletler misak ına göre, batı 

(*) Kudret Gazetesi: 28 Ağustos 1950 
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demokrasi ler in in derhal yard ımımıza gelmelerini de bekleyemeyiz . Çün

kü mil let lerarası ordu henüz kurulmuştur. Hattâ misakm 43 üncü mad

desine göre Birleşmiş Milletler topluluğu ile âza devletler aras ında yapıl

ması zarurî müzakereler i sevk ve idare edecek bir cihaz yoktur . 

Topun ağz ında bulunan milletlerden biriyiz. At lantik pakt ına g irme

mizi sağlayacak faal bir dış polit ikaya lüzum vardır. Fakat bu da şimdi

lik kâfi değildir, çünkü girişimiz uzun sürebilir. Hattâ bir tek devlet in (ve

to) suyla ak im kalabilir. Bu teşebbüse bel bağlayamayız . Bu pakta g irmiş 

Avrupal ı devletler (nasıl olsa Amer ika bizi müdafaa eder) düşünces i ile 

hiç bir hazırl ık yapmamaktadır lar . Bize müessir surette yard ım edebi le

cek tek devlet Birleşik Amer ika Cumhuriyet idir . Biz bu devlet le mut lak 

bir iş ve mukadderat birliği kurmak zorundayız. Bunun için de Amer ika 

mil letinin samimiyet imize memleket imiz i müdafaa edeceğimize; iyi ve kö

tü günlerde kendisi ile beraber olacağımıza inanması şarttır. Unutu lma

malıdır ki, çok haklı izah ve müdafaalar ımıza rağmen Amer ika u m u m î ef

kâr ında ikinci cihan harbindeki durumumuzun yanl ış anlaş ı lmas ından 

doğan menfi bir kanaat vardır. Evvelâ bu psikolojik düğümün çözülmesi 

şarttır. Art ık hiç bir Amer ikan vatandaşı üçüncü dünya harb inde biz im 

"bir tarafın müttefiki diğer tarafın dostu" sözleriyle ifade edilen siyaseti 

göreceğimiz i sanmamalıdır . 

Bu şüpheyi dağı tmanın da tek çaresi Kore anlaşmazl ığ ına benzeyen 

her ihtilâfta Amer ika ile birlik olmaktır. Diğer taraftan Amer ika kanun ve 

gelenekler i bu devletin diğer devletlerle ayrı ayrı tecavüzî ve tedafüi mu

ahedeler aktine manidir. Kore yard ımından önce Birleşik Amer ika ' ya 

böyle bir muahede teklif edemeyiz. Fakat bu devlet bu çeşit muahede le r 

akdetmeksiz in de birinci ve ikinci cihan harpler inde, hürr iyet ideal ine 

bağlı milletleri kurtarmıştır. İş muahedelerde değil Amer ika 'n ın hangi 

şartlar dahi l inde yardım edeceğini bi lmektedir. Y ine unutmamal ıd ı r ki, 

Birleşik Amer ika ve (Amerikan Birliği) adını taşıyan diğer büyük topluluk 

(Monrie ) doktrininin ruhuna sadıktırlar. Bu doktrin, hattâ yeni (T ruman) 

doktrini şu cümle ile hülâsa edilebilir : "Amer ika kıt 'asını askerî bir isti

lâdan ve hürriyet prensibine aykırı ideoloji lerden korumak" fakat değişen 

öneml i b irşey var. Artık Amerikal ı lar Amerika 'nın yalnız Amer ika 'da mü

dafaa edi lemeyeceğini anlamışlardır. Eğer Türkiye Amer ikan emniyet 

mınt ıkas ına dahilse; ve biz yurdumuzu Sovyetlere ve komün i zme karşı 

son neferimize kadar müdafaaya azmettiğimizi gösterirsek, Amer ika bize 

mut laka yard ım edecektir. İşte bu kararımızı Kore 'ye münas ip miktarda 

asker göndermekle ispat etmiş olacağız. 
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- II -
Eğer dış politika prensipleri bunlarsa buna itiraz edecek, aklı baş ın

da tek bir vatansever Türk 'ün çıkacağı düşünülemez. Hükümet in yapa

cağı şey derhal muhalefet l iderlerine danışmak, mutabakat temin edi lsin 

edi lmesin, meseleyi Millet Meclisine götürmek ve bir karar istemek. Bu

nu yapmış olsa idi hem muvaffak olur hem de bu ö lüm dir im meseles in

de lüzumsuz bir ikilik yaratmış olmazdı. İşin hukukî cihetini münakaşa 

e tmenin yeri burası değildir. Yalnız kısaca söyleyel im ki hükümet hem 

hukuk sahasında, hem ameli polit ikada tarihimizin kaydetmediğ i bir 

acemil ik, hırçınlık ve itidalsizlik örneği vermiştir. Millet Meclisini olağa

nüstü bir toplantıya çağırarak hatasını düzelteceğine işi inada ve dikta

törlüğe bindirmiş ve iyi niyetli muhalif leri dahi vatana ihanet le suçlandır

maya kalkışmıştır. Başvekil in son nutku ve başlayan adlî takibata bakı

l ırsa muhal i f yurttaşlar ceza kanununun 161 inci maddes ine göre yani 

va tana ihanet suçu ile yargı lanacaklardır. 

Basiretsiz politikacıların haklı bir dâvayı dahi nasıl soysuzlaşt ıracak-

lar ına bundan iyi bir delil o lamaz. İmparatorluk tarihimizde bile padişah

lar, böyle öneml i mesele lerde iktidarda veya menkûp bu lunan bütün ve

zirleri Kubbe divanına toplar onlara danışırdı. Siyasî hürriyet ler imize ka

vuş tuğumuzu sandığımız tarihten iki ay sonra bir yabanc ı devlete yapı

lacak fiili yard ımın keyfiyeti ve miktarı hakkında Millet Mecl is ine danış

maya lüzum görmeden kabine harekete geçiyor. 

Bu kararı münakaşa etmenin vatana hiyanet suçu o lduğunu söyle
yen başveki l Türk yargıcını ş imdiden manevi bir baskı alt ında tutuyor. 
Muhale fete ve bütün memurlara ateş püskürüyor. Halkı y ı ld ı rmaya çalı
şıyor. Gönderi lecek askerî birlik 4 500 kişi olsaydı acaba hükümet aynı 
şeki lde mi hareket edecekti? Eski Yunanistan' ın kahraman şairi "Aşi-
lû" in hakkı var : "İtidalsizlik yüzünden aşikâr bir hak bile yer değiştir ir." 

- III -

Millet Partili lerin Kore meselesindeki durumları her mese lede o lduğu 

gibi vatanperverane, dürüst ve akîlânedir. Ve Genel Başkanımız H ikmet 

Bayur 'un şu sözleri ile ifade edilmiştir : "Eğer bu yard ım bizi Amer ika 'n ın 

müess ir müzaheret ini yahut Atlantik Paktına g irmemizi sağ layacaksa fe

dakârl ık yer indedir . " Halbuki Halk Partisi Genel Sekreter inin İzmir 'de ve 

başka başka yerlerde ileri sürdüğü itirazlar işin esasına taallûk e tmekte

dir. Ve tasvibe değer tarafı yoktur. Ümit ederiz ki bu part inin daha sala

hiyetli makamlar ı vakit geçmeden işe müdahale ederler ve hükümet l e dış 

pol i t ikamızın esasında mutabık olduklarını bir kere daha teyit ederler. 
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Siyasî parti lerin ayrı ayrı ve taban tabana zıt dış polit ikaları o lamaz. Bir 

memleket in dış politikası tarihin, coğrafyanın ve kolay, kolay değ işmeyen 

siyasî zaruret ler in bir mahsulüdür. . . Eğer umumî efkârın ikiye parçalan

masını istemiyorsak dış polit ikanın esasına mutabakata varmak zorun

dayız... Halk Partisi yeni bir deklarasyon yapmalıdır . Yoksa muhale fet 

sahas ında tecrübesiz ve beceriksiz bir muhalefet partisinin sekreteri , di

ğer taraftan tecrübesiz ve basiretsiz bir iktidarın it idalden m a h r u m baş

bakanı yalnız Türk umumî efkârını değil, dostlarımızı da ümitsiz l iğe dü

şürecektir. . . Bu tehlikeyi bertaraf etmek her vatansever in borcudur . 

Dr. Mustafa KENTLİ 

KORE'YE BİR AN ÖNCE GİTMELİYİZ (*) 

Üç Dışişleri Bakanının Türkiye 'nin Atlantik Pakt ına a l ınmamas ı hak
kındaki kararlarının memleket imizde yarattığı tesirler ne kadar menfi 
o lursa olsun, bu hal, biz im altına imzamızı attığımız Bir leşmiş Milletler 
anayasası hükümler inden doğan taahhütler imizin dürüst bir devlete ya
kışacak şekilde ifası keyfiyeti üzerinde hiç bir tesir icra edemez ve o ta
ahhütler imize, herhangi bir şekilde, halel getiremez, inandığımız, bağ lan
dığımız demokrasi , sulh ve insan haklarını koruma yo lunda medeni mil
letlerle işbirliği yapmak ve bu idealleri sağlamak için hattâ icap ediyorsa 
kan akı tmak fedakârlığı ise, bahsett iğimiz taahhütler aras ında biz im için 
belki en ehemmiyet l iy i teşkil eden, başta gelen bir zarurettir. 

Bu mukaddimey i yapmakla Kore'ye asker göndererek Bir leşmiş Mil

letler cephesini takviye etmek hususunda hükümetçe al ınan karar ın isa

beti üzer inde halk efkârında herhangi bir tereddüdün dün mevcut o lma

dığı gibi bugün de mevcut olamayacağını tasrih etmek istediğimiz elbet

te takdir edilmiştir. Üç devlet Dışişleri Bakanının Atlantik Pakt ına alın-

mamakl ığ ımız kararları, Kore'ye asker gönderme kararımız ın isabeti üze

rinde herhangi bir tereddüt doğurabi lmek şöyle dursun, bi lakis karar ın 

tam yer inde al ınmış o lduğunu teyit edici yeni bir vaziyet vücuda getir

miştir. Şu veya bu devlete yüzde yüz güvenemesek bile herhangi bir dev

letin çok üstünde bir siyasî varlık olan Bir leşmiş Milletler top lu luğuna 

iman etmek ve onun umdeler ine sadakatle ön plana geçmekle ne derece 

doğru hareket edildiği üç devlet Dışişleri Bakanlar ının kendi ler ine pek 

bel bağ lanamayacağ ı kanaatini tevlit eden hareketleri üzer ine belki daha 

iyi taayyün etmiştir. 

(*) Milliyet Gazetesi: 18 Eylül 1950 
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Binaenaleyh, bu gibi vaziyet karşısında bizim için takını lacak tavır, 
Kore hakk ında aldığımız kararı bir an evvel tatbik sahasına koymak, lü
zumsuz formaliteleri kısa keserek hazırladığımız 4 500 kişilik silahlı bir
liği en seri vasıta ile yola ç ıkarmak olmalıdır. 

Bir leşmiş Milletler dünyanın bir köşesinde sulhu korumak amac ı ile 
bir cephe kurmak zaruret inde kalmışlardır. Türkiye bu cepheye işt irake 
davet edi lmiş, hükümet davete isabetli bir kararla hemen cevap vererek 
bir çok devletlere önayak olmak gibi müstesna bir vaziyet elde etmiştir. 
Ancak aldığımız kararın yarattığı tesirleri herhangi bir gec ikmenin izale 
etmesi , yapı lan fedakârlığın Türkiye için bir şan ve şeref hâlesi ile sarıl
ması kararın kendisi kadar ehemmiyet l i bir keyfiyettir. Onun içindir ki 
silâhlı kuvvet ler imizin hareketini mümkün olduğu kadar tesri e tmek su
retiyle onları süra t l e inkişafa başlayan Kore hareketler inin doğurabi lece
ği sürprizlere arzetmemek hükümet in ehemmiyet le dikkate a lması lâz ım 
gelen birinci vazifesidir. 

Bugün için dış polit ika bakımından bütün dünyaya karşı a lacağımız 
en dürüst, en güzel, en tesirli vaziyet ancak askerî birl iğimizi bir an ev
vel yo la ç ıkarmaktan ibaret olabilir. 

Ali Naci KARACAN 

YOLLARI AÇIK OLSUN! (*) 

Hükümet , Bir leşmiş Milletlerin Kore cephesine iştirak dâvet ine fiilî 
cevabını verdi. İki aya yakın zamandan beri itina ile haz ır lanan Türk as
kerî birliği Uzak Şarktaki milletler safında kendisine ayrılan yeri işgal et
mek üzere bundan bir kaç gün evvel memleket imizden hareket etti. 

Herhangi bir iç polit ika mülahazası ve hasebiyle k im ne demiş o lursa 
olsun, Türkiye hükümeti , Birleşmiş Milletlerin dâvet ine evvela derhal 
müspe t cevap vermek, saniyen bu daveti fırsattan istifade ederek Birleş
miş Milletlerle bir pazarlık mevzuu haline düşürmemek, nihayet müspe t 
cevabını lâfta b ırakmayıp Türk birliğini bir an evvel göndermek suretiyle 
sözünü yer ine get irmekte her bak ımdan isabet etmiştir. Demokrat Tür
kiye devlet inin altına imzasını koyduğu Birleşmiş Milletler Anayasas ın ın 
hükümler ine ne derece sadık kalacağının bugünkü tehlikeli du rumu
muzda Kore 'ye asker göndermekten daha canlı daha inandırıcı bir delili
ni bu lmaya gerçekten imkân olamazdı. Binaenaleyh, hükümet Kore 'ye 
asker göndermek kararıyla Birleşmiş Milletlerin sulh ve güvenl ik siyase
tini müşterek kan fedakârlıkları yoluyla korumak icabett iğine dair yıl lar-

(*) Milliyet Gazetesi: 28 Eylül 1950 
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dan beri bütün aklı başında devlet adamlarının ileri sürdükler i fikre bağ

lılık derecesini göstermiş ve bu hareketiyle dünya sulhunu her ne paha

sına olursa olsun korumak mevzuunda k imseden geri ka lmayacağını , 

hattâ Atlantik Paktının içine al ınmış, fakat dünya sulhunu muhafaza ba

k ımından nasıl bir kıymet ve kuvvet ifade ettikleri henüz pek de anlaş ı l 

m a m ı ş b irçok devlet lere hattâ önayak olacak, rehber l ik edeb i l ecek va

z iyette bu lunduğunu ispat etmiştir. 

Kore 'ye g iden askerlerimiz şimdi artık yoldadırlar. Az z amanda Ko

re'ye varacaklar ve dünya sulhunu tehdit edenler karşıs ında savaşa baş

layacaklardır. Bu hâdisenin bizim için haiz o lduğu müstesna ehemmiye t 

aynı zamanda ve bi lhassa şu noktadadır ki tarihimizde ilk defa olarak as

kerlerimiz bir toprak parçasını a lmak veya vermemek, bir müdafaa veya 

taarruz için değil, fakat bütün medenî cemiyete ait mücerret bir fikir, bir 

ideal, insanlık fikri ve sulh ideali uğruna harp ateşinin içine atı lacaklar

dır. Bu hâdise, herhangi bir sefer hareketi değil, fakat Türk topluluğu

nun yeryüzündeki menfi kuvvetlere amansız bir mücade le açmış olan 

medeniyet alemiyle kader birliğinin harikulade işaretidir. 

Biz im dinî telâkkimize de uygun olarak sulh, yeryüzünde ve insanlar 

beyn inde carî hükümler in birincisi, seyyidi ise, bu takdirde Kore 'ye g iden 

askerler imiz her şeyden evvel sulhu korumak maksadiy le hareket ettik

leri ve Kore 'de bu gaye uğrunda harbedecekleri için yalnız Bir leşmiş Mil

letler topluluğunun değil, manevî kıymet ve faziletlere inanan bütün vic

danlar ın minnettarl ığını kazanacaklardır . 

Yol ları açık olsun! 

Ali Naci KARACAN 

KORE'DE SAVAŞAN KAHRAMANLARIMIZA (*) 

İki gündür, kore cephesinden çok endişeli haberler gelmiştir. Kızıl Çin

liler, muazzam kitleler halinde, Birleşmiş Milletler kuvvetlerine taarruza 

geçmişler ve verdikleri zayiata bakmadan cepheyi bir çok yerler inden kırıp 

i lerlemeye başlamışlardır. Bütün Türk milleti, Kore'deki bu vahim vaziyeti 

heyecanla takip ederken, şimdi orada medeniyet uğruna barış uğruna 

harp eden, kahraman kardeşlerini düşünmektedir. Kalblerimiz onlarla be

raberdir. O arslanların başardıkları büyük hamasetle iftihar ediyoruz; on

ların Türk tarihine yeni bir şeref destanı ilave eden ve Türk'ün ne demek 
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o lduğunu bütün dünyaya bir defa daha gösteren kahramanlıkları karşı

sında gözlerimiz gurur ve iftihar yaşlarıyla doluyor. Adeta nefesimiz kesi

lerek her dakika Kore'den haber bekliyoruz. 

Dün hakikaten çok karanlık haberlerin dolaştığı bir gündü. Evvelki 

gün, süngü harbiyle ve "Allah Al lah" nidalarıyle, üstün düşman çembe

rini yar ıp kurtulan birliğimizin tekrar sarıldığına dair bir telgraf gelmişt i . 

Herkes in ağz ında bir haber endişe ile dolaşıyordu. Fakat akşam üstü ye 

ni bir müjde ile sevindik : Türk birliği adetçe çok fazla olan düşman ı ya

rıp, Bir leşmiş Milletler kuvvetlerine iltihak etmiştir. 

Ş imdi bütün dünya radyoları ve dünya gazeteleri, kahramanlar ımız ın 

şehamet menkıbeler ini dünya umumî efkârına heyecanla ve iftiharla bil

d irmektedir . Göğsümüz ne kadar kabarsa yeridir. 

Evet, biz de bi l iyorduk ki, kahramanlar ımız , oraya harp e tmeğe gitti

ler. Asker in vazifesi harp etmektir. Fakat bu büyük başarıy ı elde e tmek 

sade asker o lmanın değil, bunun üstünde Türk o lmak faziletinin ve Türk 

gibi döğüşmek hasletinin bir neticesidir. Atatürk 'ün bir sözünü hatır l ıyo

ruz : Türk askeri müsavi kuvvetteki bir düşmanı behemeha l mağ lûp 

eder; kendis inden bir misli fazla düşmana muvaffakiyetle taarruz eder; 

iki misl i düşmanı da mutlaka durdurur. 

Kore 'de harp eden kahramanlarımız, Atatürk 'ün bu vecizesine yeni 

bir l evha daha ilave etmişler ve bulunduklar ı kes imde belki kendi ler in

den on defa fazla bir düşmanı süngü ile yarıp geçmişlerdir . 

Tugayımız ın elde ettiği bu muvaffakiyet, topraklar ımıza göz dikenlere 

bir gözdağı olmalıdır. Onlar bilmelidirler ki, vatan bir tehl ikeye uğraya

cak olursa, bütün Türk milleti Kore'deki kahramanlar ımız gibi, canını di

şine takarak, hiç bir şeyden y ı lmadan, hiç bir tehlike karş ıs ında fütur ge

t i rmeden savaşmasını , çok üstün bir düşman taarruzunu dahi parçala

masını bi len bir millettir. 

İşte Kore 'deki kahramanlar ımız , bir taraftan, dünya barışını ve dün

ya medeniyet ini korumağa uğraşırken, öbür taraftan tar ihimize yeni bir 

şeref ve şan katan bu hareketleriyle Türk'ün asil şöhretini bütün dünya

ya bir defa daha tanıtmıştır. 

Bu kahramanl ık gününde, kafalarımız, hislerimiz, onlarla meşbudur . 

Onlar la iftihar ediyoruz; onları düşünüyoruz; onlara Al lah Al lah nidala-

riyle yaptıkları büyük gazalarında Allah'tan başarı lar dil iyoruz. 

Mümtaz Faik FENİK 
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MEHMETÇİKLERİMİZ (*) 

Kore 'den gelen son haberleri gözler yaşarmadan okumak kaabil değil
dir. Mehmetçikler imiz i ne güzel tanıyoruz, onları ruhumuz la ne kolay an
lıyoruz. Kore 'de vazifelerini yapan, Kore'de Türk vatanının ve insanlığın 
se lâmet ve şerefi için çarpışan Mehmetler bütün cihan karş ıs ında yüzü
müzü ağartıyorlar. Türk 'ün haysiyet ve itibarını yükselt iyorlar. Sağol, 
Mehmetç ik , sen da ima ecdadına lâyık bir arslan olarak ye ryüzünün ne
cip, temiz ve yüksek bir insanı şöhretini muhafaza edeceksin. 

Kore 'de ona : şu noktayı sıkı tut, Birleşmiş Milletler o rdusunun selâ
metle yeni hatlara çeki lmesi için bu lâzımdır, dediler. Kat kat faik düş
manı , bütün tazyiklerine rağmen, onu yer inden kıpırdatamadı . İmdadına 
koşan Amer ikan arkadaşlar ına : Biz buradayız, siz daha tehlikeli tarafa 
ya rd ıma gidiniz, dedi. Düşmanın çok vahim olabilecek taarruzu önünde , 
buhranl ı bir dakikada, onun sebatı, cesareti ve kudreti muhareben in ta
l ihinde bir muvaffakiyet kaydetti. 

Kore 'de muharebenin bir safhasında, Türk'ü, Amerika ' l ıy ı yanyana 
kızıl larla boğuşurken görüyoruz. Bir İngiliz kuvvet i de onları takviyeye 
geliyor. Türk, Amerikal ı , İngiliz : Silah arkadaşları ; insanlık davasının 
müşterek müdafi leri. Büyük sulh ve saadet ideali uğrunda Türk, Amer i 
kan ve İngiliz kanı birbirlerine karışıyor. Bu üç milletin çocuklar ı müşte
rek düşmanın kurşuniyle yere serildikleri zaman, ıstırap eninleri de bir
bir ine karışıyor. Sert muharebe hayatının fedakârlıklarını paylaşıyorlar. 
Elele, kalb kalbe, birbirlerini anlıyarak, takdir ederek, birbirbir ler ine yar
d ım ederek zafere doğru atılıyorlar. 

Birinci Cihan Harbinde, İngilizlerle Çanakkale 'de karşı laştık, doğuş
tuk. Bu bir centi lmenler savaşı idi. Kalblerde acı bir his, kin ve nefret de
ğil, takdir ve hürmet hâtıraları bıraktı. Birbirlerini anl ıyan Türk ile İngi
liz şimdi, dost ve müttefik, hayat ve istikballerini birbirlerine bağ lamış
lardır. Kore 'de, Birleşmiş Milletler ordusu içinde Amerikal ı lar la en müş
kül günlerde yapı lan silâh arkadaşlığı Türk-İngil iz ittifakına düşman kar
şıs ında dökülen kanların yazdığı fiili bir ittifak ve dost luk daha ilave et
ti; Amer ika . Aramızda bir Fransız eksik. Eğer onun içişleri kızıl tahrikçi
lerin faaliyetleri yüzünden bu kadar istikrarsız o lmasa idi şüphe yok ki 
Kore cephes inde cesur ve fedakâr bir müttef ikimiz daha bulunacakt ı . 

Kore 'de Kızıl Çinliler ile harp eden Türk 'ün cesaret ve cengâverl iğ ini 
hikâye eden telgrafları gazetelerde okuduğumuz zaman gözlerimizi kapa
y ınca hayalen kendimizi eski asırların hengamesi içinde görüyoruz. Türk 

(*) Ulus Gazetesi: 3 Aralık 1950 
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için Çin hiç yabancı bir isim değildir. Türk orada kendis ine karşı müda
faa için yapı lan meşhur şeddi aşarak muzaffer bayrağını asır larca dalga
landır mıştır. Mukadderat şimdi bu iki milleti y ine karşı karşıya getirdi. 

İstila harplerinin medeniyet dünyası için nihayet bu lduğu bir devre
ye g irmiş bulunuyoruz. Harp ve siyaset kati ve tam bir surette değ işmiş
tir. Medenî insanların bugün takibettiği yol, insan kardeşl iğini, insan te-
sanüdünü, sulh ve sükûnu tesise doğru gidiyor. Bu yol üzer inde insan
lığın karşıs ına dikilen vahşi bir kuvveti, zarar vermez bir hale sokmak 
için bütün beşeriyete bir borç düşmektedir . İşte Türk evlatları Bir leşmiş 
Milletler ordusu içinde bunun için yerlerini almışlardır. Beklenen şudur: 

Kore 'de ve Çin'de ezilecek düşman, Türkiye 'ye taarruza geçecek düş
man ın kuvvet inden eksi lmiş olacaktır. Kore'de muzaffer olacak Bir leşmiş 
Milletler Ordusu Türk vatanının istilasını önliyecektir. Buna rağmen, 
Türkiye bir taarruza uğradığı takdirde bugün Türk 'ün Kore 'deki si lah 
kardeşleri , Amerikalı lar, İngilizler ve sair Bir leşmiş Milletler kuvvet ler i 
hep birden Türk topraklarından kızılları imhaya koşacaklardır . 

Art ık dünyada tek bir cephe vardır; medeniyet-vahşet cephesi . Bu 
cephe bugün Uzak Doğu'da ise yarın Orta Asya'da, yak ın Şark'ta, Batı 
Avrupa 'da olabilir. Bugün tek bir ordu vardır : Medeniyet ordusu, taar
ruz hangi cephede yüz göstermişse onu parça lamağa her memleke t ten 
koşacak Birleşmiş Milletler Ordusu. Mehmetçik bunu en derin şevki ta-
biileriyle ruhunda hissettiği, en berrak düşünceler iy le muhakemes inde 
anladığı içindir ki Kore 'de şevk ile, aşk ile, fedakârlıkla, kahramanl ık la 
döğüşüyor . Türk için bu savaşlar onun asırlar boyunca ruhunda yaş ıyan 
bir vazifedir. Vazifenin sesi onu dimdik ayakta tutuyor; Kore 'de Türk ec
dadına, tarihine, vatanına lâyık o lmaya çalışıyor ve oluyor. İçimiz titriye-
rek, yüreğimiz ateş ile dolarak onu düşünüyoruz, onunla iftihar ediyo
ruz. Türk vatanı onunla yüksel iyor. 

Hüseyin Cahit YALÇIN 

KORE TECRÜBESİNDEN SONRA (*) 

Birleşik Amer ika Hükümet i Türkiye 'ye güvendi . O n u n bir taarruza 

karşı topraklarını silahıyle korumak azminde bu lunduğuna inandı. Tür

kiye 'nin Batı demokrasi ler i prensipleri dairesinde insan haklar ına ve 

esas hürriyet lere taraflar o lduğunda şüphe etmedi. Bu inanma neticesi 

olarak Türkiye 'ye askerî yardımlarda bulundu. Si lah verdi, gemi verdi , 

(*) Ulus Gazetesi: 15 Aralık 1950 
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tal im heyetleri ve mütehassıs lar gönderdi. Sair demokrat ik memleket lere 

yapı lan türlü türlü yard ımlardan da Türkiye 'ye hisseler ayırdı. 

Bütün bunlar istikbaldeki tehlikeye karşı a l ınmış faydalı tedbirler 

olarak Amer ikan efkârı umumiyes in i ve Amer ika hükümet in i bir takım 

masraf lara kat lanmaya sevkediyordu. Fakat Amer ikan Milleti Türkiye 'ye 

bağladığ ı ümitlerin yüzde yüz doğru o lduğuna nasıl inanabi l irdi? Bil iyo

ruz ki bazı Avrupa memleket ler ine silah ve cephane yard ımı yap ı lmak 

düşünülürken bunların bir gün kolaylıkla düşman eline düşmeyeceğ in i 

hiç k imse Amer ikan Milletine kati surette temin edemiyordu. Ve işin için

deki bu şüphe ve tereddüt hissesi Amerika 'nın elini zaruri surette tutan 

bir amil vücuda getir iyordu. Askerler imizin Kore'deki muvaf fakiyet inin 

Türkiye hakkında en mütereddit ler in bile şüphelerini t amamen silip sü

püren bir realite teşkil ettiği muhakkak addedilebil ir. Bir kere, Türkler in 

yeni silahları, yeni harp tarzlarını çarçabuk öğrenmiş ve hazmetmiş ol

dukları Kore çarpışmalar ında sabit o lmuştur. Fakat silah kul lanmasın ı 

b i lmenin yalnız başına büyük bir mana ifade etmiyeceği aşikârdır. Bu si

lahların fedakâr ve kahraman bir tarzda kul lanı lması da lâzımdır. Türk 

asırlar boyunca kazanmış olduğu cengâverl ik karakterini hâlâ muhafaza 

ettiğini Kore 'de çarpışmalarının şekliyle bütün dünyaya göstermişt ir . 

Türk askeri dünyanın en meşhur ordularıyle boy ölçülebi lecek bir kud

rette ve terbiyede o lduğunu Kore'de kanını dökerek isbat ederken Türk 

Milleti de Bir leşmiş Milletlerin davetine icabette gösterdiği müsaraat ve 

katiyet ile ş imdiye kadar ileri sürdüğü fikirlerin samimiyet ve ciddiyet in

de zerre kadar şüpheye yer bırakmamışt ır . 

Bu durum karşısında, Türk-Amer ikan münasebet ler in i yeni baştan 

gözden geç i rmek ve müşterek davaya daha iyi ve kuvvetl i h izmet edebi le

cek bir elbirliği şekli aramak için münasip zaman gelmiş o lduğu kana

atindeyiz. 

Topu topu beş bin kişilik bir Türk kuvvet inin Kore muharebe ler inde 

nasıl bir h izmet ifa edebi lmiş o lduğunu Amer ikan ve Av rupa gazeteler in

de görüyoruz. Biz kendi noktai nazarımızı müdafaa için hakikat i müba

lağalarla karışt ırmaktan ve tağyir etmekten çekinerek diyeceğiz ki : Bu 

beş bin kişilik Türk kuvvetini üç yüz bin, beş yüz bin kişilik bir ordu ha

l inde düşününüz . O zaman medeniyet ve sulh davasına ne büyük hiz

metler ifa edebileceğini elbette takdir edebilirsiniz. 

Evet, bugünkü müh im stratejik mevki inde tam manasıy le modern , 

bütün teçhizatiyle hazır 300-500 bin erden mürekkep bir Türk Ordusu 

bütün garp dünyasının daha rahat bir nefes a lmasını temin edebil ir. 
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Amer ikan yardımı ile ve Amer ikan talim heyetleri ile Türk Ordusunun 
modern bir hale geldiği ve teçhizatının gittikçe arttığı muhakkakt ı r . Fa
kat Türk tümenler inden muayyen bir miktarını makine leşt i rmek başka
dır, bütün Türk Ordusunu, Amer ikan ve İngiliz Ordular ı gibi, son keşif
lerin ve son harp tecrübelerinin bütün inceliklerine vakı f bir modern or
du hal ine get irmek başkadır. 

Türk 'ün Hükümet ine , Türk 'ün Ordusuna ve asker ine kati bir emni 
yet getir i ldikten sonra, Türk Ordusunu teçhiz etmek ve modern hale sok
mak, zannederiz ki, Amer ika için ciddi surette düşünü lmeğe layık bir 
mevzu haline gelir. 

Bütün bir orduyu yeni si lahlara ve yeni harp metodlar ına çarçabuk 
int ibak ett irmenin imkânsızl ığını bi lmez değiliz. Fakat miktarı mahdu t 
bir tal im heyetinin muayyen zamanda elde ettiği netice ma lûm o lduğuna 
göre, bu mütehassıs lar ın miktarı dört beş misli arttırıl ırsa ve nasıl kulla
nı lacağı b i l inmeden bazı memleket lere gönderi len si lahların Türkiye 'ye 
ver i lmesinde daha çok fayda olduğu hesaba katı l ırsa Türk Ordusunun 
çarçabuk ve topyekûn modernleştir i lmesi pek müfrit ve hayalî bir arzu 
say ı lmamak lazım geleceği teslim edilir. 

Amer ika 'n ın bu uğurda göze alacağı fedakârlığın Türk Milleti ile A m e 
r ikan Milleti arasında çözülmesi imkânsız bir rabıta teşkil etmesi fayda
larını bütün Ortaşark'ta sulh, istikrar ve emniyet bak ımından derhal his
settireceği muhakkakt ır . Her halde, bu fikir üzer inde duru lmağa ve dü
şünülmeğe değer. 

Hüseyin Cahit YALÇIN 

KORE'DEKİ HARBİN BİLANÇOSU (*) 

Kore meselesi yüzüldü yüzüldü artık sona geldi. Böylece tam bir se-
nedenber i Uzak Doğu'da sürüp giden harp, başladığı yerde , yani 38 inci 
arz dairesinde nihayet bulmaktadır . Birleşmiş Milletler ve Amer ika , ateş
kes teklifini kabul etmişler ve mütareke şartlarını konuşmak kararını al
mışlardır. Öyle görülüyor ki, bundan sonraki artık teknik bir meseledir . 
Ve hal ledi lmesi çok zor bir iş telakki edilemez. 

Bu harbin bi lançosu nedir? Çok iyi tahmin edilirki, b i lanço dediğ imiz 
zaman, Kore 'de sarfedilen malzeme ve mühimmat ı kastedmiyoruz. Bu ta
birle ifade etmek istediğimiz şey, iki tarafın kazancı ve kaybıdır. Şunu 
hemen söyleyel im ki, Sovyetlerin tahrikleriyle başl ıyan Kore harb inde Kı-

(*) Zafer Gazetesi: 2 Temmuz 1951 
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zıllar, istediklerini elde edememişler ve o ldukça zayıf bir Bir leşmiş Millet
ler Kuvvet i karşıs ında dahi muvaffakiyet kazanamamış lard ır . Bugünkü 
vaziyet, Kızıl ların bir tecavüz harbini kolaylıkla devam ettirip süratle ne
tice alabi lecek kabiliyette olmadıklarını isbat etmiştir. Gerçi, b u n a karşı 
komünist ler in burada kendilerini y ıpratmak istemedikleri ve taze kuvvet
lerini başka yerlere sakladıkları gibi bir müta laa dermiyan edilebil ir. Fa
kat şunu unutmamak lazımdır ki, bir harp nerede olursa o lsun, da ima 
netice a lmak için açılır. Ve nihayet Kore'nin Uzak Şark' ın stratejisi üze
r inde çok müh im bir tesiri o lduğu da göz önünden uzak bu lunduru lma
malıdır. Kore eğer bugün tamamiyle Kızılların eline geçse idi, Japon ada
ları bir kıskaç gibi sarı lmış olacak, Rusya Pasifik Okyanusunda Amer i 
ka'nın karşıs ına daha büyük bir kudretle dikilecekti. Böyle bir harpte ne
tice a lamamanın Komünist ler in prestiji üzerinde yapacağı menfi tesiri de 
hesaba katmak gerektir. 

Bir leşmiş Milletlere gel ince, Kore'de Mukavemet cephesinin kuru lma-
siyle, mütecav ize karşı çok şiddetli bir ihtar yapı lmış ve Bir leşmiş Millet
lerin, eski Cemiyet i Akvam gibi platonik bir teşekkül o lmadığı , gerektiği 
zaman kuvvet itibariyle de birleşip mütecavizi cezalandıracaklar ını isbat 
etmiştir. 

Gerçi Amerikal ı lar ın ve onlarla beraber harp edenlerin 38 inci arz da
iresinin üzer ine çıkıp, cenubî ve şimalî Kore'yi birleştirerek 1945 andlaş-
masın ın ileri sürdüğü esaslar dairesinde müstaki l ve toprak bütün lüğü
ne sahip bir Kore kurmaları mümkündü ; fakat bu takdirde büyük bir ül
ke olan 300 milyon nüfusa sahip bulunan Kızıl Çin'le devaml ı bir husu
met hal inde bulunulması ihtimali düşünülmüş ve harekât bu yüzden ile
ri götürülmemişt ir . 

İşin içyüzü şudur : Kızıllar zorla ve süngü kuvvetiyle cenubi Kore'yi 
i lhak etmek istemişler ve bunda muvaffak olamamışlardır . Bir leşmiş Mil
letler ise, şimali Kore'yi askerle işgal etmeği asla düşünmedik le r inden 
böyle bir plan tatbik etmemişlerdir . Demek ki, bi lanço doğrudan doğru
ya Amer ika 'n ın ve Bir leşmiş Milletlerin lehinedir. Şimdi harp biraz evvel 
belirtt iğimiz gibi, yine 38 inci arz dairesi üzerinde nihayete ermektedir . 
Ya bir seneden beri dökülen kanların hesabı ne olacaktır? M a d e m ki hu
dut y ine eski huduttur; bu kanlar beyhude yere akıt ı lmış değil midir? 

Hayır, dökülen kanlar, herhangi bir tecavüze karşı, mukaveme t edi
leceğini, Bir leşmiş Milletlerin da ima bu safta bir vazife alacağını isbat et
miştir. Bundan sonra akl ından şurada burada bir tecavüz emel i geçire
bi lecek olanlar, Kore misal inden sonra Bir leşmiş Milletleri da ima karşı
lar ında bulabi leceklerini düşünmek ve hesaplarını ona göre yapmak 
mecburiyet ini duyacaklardır . Kore harbinin, Bir leşmiş Milletler arasında-
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ki muhadenet i , dost luğu ve karşılıklı yardımlaşmayı kuvvet lendirmek 
bak ımından büyük faydası o lmuş ve ilerisi için çok güzel bir misal teşkil 
etmiştir. 

Bu neticenin a l ınmasında Birleşik Amer ika ile, aynı saflarda savaşan 
Bir leşmiş Milletler ordularının ve bi lhassa Kore'de büyük hamase t des
tanları yaratan Türk Tugayının büyük bir rolü ve şeref hissesi vardır. 

Kore 'deki Türk gibi sözü artık, bütün milletlerin atalar sözleri arası
na girmiştir. Ve Kore'de çarpışan, kanlarını döken kahramanlar ımız , ay
rıca Türk vatanının aşı lmaz bir kale o lduğunu isbat etmiştir. Bir bak ım
dan Kore harbi, ayrıca dünya barışının zeminine ve Türkiye 'nin her tür
lü tecavüz ihtimalleri karşısında kudretle müdafaa edileceği f ikrinin her 
tarafta yer leşmesine hizmet etmiştir. 

Ateşkes emrinin bahis mevzuu olduğu bugünlerde Kore 'de şehit o lan 
kahramanlar ımız ı rahmet le anarken, Kore gazilerine de en derin minnet 
hislerimizi sunmayı bir vazife biliriz. 

Mümtaz Faik FENİK 

KORE MACERASI (*) 

Bir sene devam eden Kore macerası sona erecek gibi görünüyor . Ko
re'de devamlı bir sulh tesis edilecek mi? Kore Komünis t pençes inden 
kurtarı lacak mı? Bunu zannetmeyiz . Sona erecek olan şey bi ldiğimiz si
lahlı harp olacak ve artık kan akmıyacaktır. Fakat karş ı laşmakta o ldu
ğumuz hakiki meseleden hiçbir şey eksilmiyecektir. 

Böyle o lmakla beraber, Kore macerası muhtel i f bak ımlardan esasl ı 
surette ince lenmeğe ve üzerinde düşünülmeğe lâyık hakiki bir tecrübe 
teşkil etmiştir. Bu tecrübeden Moskova bolşeviklerinin icabeden dersleri 
ç ıkaracaklar ına şüphe edi lmezse de bizlerin kâfi bir ibret a lacağımız te
min edi lemez. 

Kore harbinin bu suretle bitmesi muhakkak ki bolşevikler için bir 
muvaffakiyetsizl iktir ve bir hayal sukutudur. Kore 'de taarruza geçerken 
elbette bir maksat lar ı vardır. Bu maksatlar nelerden ibaret o lursa o lsun, 
bunlar ın tahakkuk ettiğine dair ortada bir işaret yoktur. Çünkü ne mad
dî bak ımdan ne mânev i bak ımdan Moskova 'nın bir şey kazandığ ı iddia 
o lunamaz. 

Bilakis, Moskova 'nın burnunu biraz sürttüğü şüphesizdir . Çünkü 

herhangi bir işe atılan adam ondan avuçları dolu olarak dönmezse çek-

(*) Ulus Gazetesi: 5 Temmuz 1951 
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tiği zahmet ve göze aldığı fedakârlık boşa gitmiş demektir . Moskof lar Ko

re maceras ından yalnız elleri boş dönmedi ler . Öteleri beri leri yedikler i 

yumruk lardan bereli bir halde çekilmiş oldukları imkân kabul etmez. 

Kore 'de doğrudan doğruya Moskoflar dövüşmedi ler . Fakat mezbaha

ya sürülen koyun sürüleri gibi Bir leşmiş Milletler Ordusunun tesirli ate

şi a l t ında feda edilen Şimalî Koreliler ile Çinliler hep Moskova kuvvet in

den eksi lmiş birer muhariptir ler. Bunun acısını maddeten pek h issetme

yen Moskova Uzak Doğu'da sarı ırk arasında prestij inin sarsı ldığını gör

mek suretiyle bunu acı acı hissetmektedir. 

Sovyetler Birliğinin nüfuzu ve prestiji yalnız Çinliler nazar ında rahne

ye uğramış değildir. Bir leşmiş Milletler de Sovyetler o lmadan yaşamak , 

çal ışmak, ve iş görmek imkânı mevcut o lduğunu bu Kore tecrübesiy le 

anlamışlardır . Sovyet delegesi kendisini uzak tutmakla Bir leşmiş Millet

lerin Kore seferini ilan etmesinin önüne geçememişt ir . 

Bir leşmiş Milletler, Sovyetler'in iştiraki o lmadan Şimali Kore'yi "müte
caviz" ilan ettiler ve oraya bir ordu yolladılar. Kore'de dövüşen Bir leşmiş 
Milletler Ordusu hakkında çok şeyler söylenebilir. Bu bir hakiki Bir leşmiş 
Milletler Ordusu mu idi? Yoksa Birleşik Amer ika Ordusuna iltihak ederek 
Bir leşmiş Milletler namına bir varlık göstermenin lüzum ve ehemmiyet in i 
anlamış birkaç memleketin iştirakiyle vücuda gelmiş bir sefer heyeti mi 
idi? Ne olursa olsun. Kore'de Moskof taarruzu karşısında canlarını kah
ramanca feda eden Batılı gençler Birleşmiş Milletler ideali uğrunda ve 
beynelmile l hak, kanun ve adalet namına çarpıştılar. 

İşte Kore harbinin en derin manası , en büyük kıymeti bundadır . Sov
yetler ve peykleri haricinde mevcut hür dünya bir ordu ç ıkarabi lmiş, bu 
orduyu tâ uzak Kore'ye kadar göndermiş ve orada bolşevik taarruzunu 
muvaffakiyet le püskürtmüştür. 

Bir leşmiş Milletler bunu bin türlü zorluklar içinde yapabi ldi ler . Zor

luklar mesafesinin uzakl ığ ından, nakliyatın uzunluğundan, arazinin arı

zalar ından, iklimin müsaitsiz l iğ inden ileri ge lmiyordu. Bunlar ı y enmek 

büyük bir iş olmadı. 

Asıl mesele Batı memleketler i içindeki bozgunculara galebe çalmakta, 

korkakları , miskinleri ve egoistleri susturmakta ve tesirsiz b ı rakmakta idi. 

Çünkü Kore'de bolşevikler silahla Bir leşmiş Milletlere karşı harbeder-

ken Moskova 'n ın Batı Avrupa 'daki ve Amerika 'daki bütün yıkıcı , karıştı

rıcı ve bulandır ıc ı teşkilatları da bütün gayretleriyle Batı dünyas ın ı için

den y ıkmaya çalışıyorlardı. "Sulhseverler" mi lyonlarca imza topluyorlar -

dı. Görüldü ki bunların da öldürücü bir tesir ve ehemmiyet i y okmuş . Ba-
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tı dünyas ı Kore dağlar ında ve vadilerinde olduğu kadar kendi içlerinde de 
gizli düşmanlara karşı muzaffer oldu. 

Kore harbi askerlik ve siyaset bakımından iyi idare edildi mi? Daha 
başka türlü hareket edilebilir miydi? Bu münakaşan ın iç inden ç ıkama
yız ve bu noktalar üzerinde birleşemeyiz. Bugün için bu mevzular la işti
gali b ırakarak eldeki muvaffakiyetin kıymetini b i lmek ve ondan dersler 
ç ıkarmağa çal ışmak daha umumi ve daha faydalı olabilir. 

Çıkarı lacak en büyük ders : Moskof lardan korkmamakt ı r . İ cabeden 
metanet gösterilir, ö lümden korkutmazsa ö lmemek imkânını temin et
mek kaabil o lacağından artık şüphe kalmamıştır . Moskova 'ya yüz ve rme
meli , ona sert mukabe le etmeli. Bunu yaparken de birbir imize sokulmak, 
tesanüt ve birlik içinde yaşamak ve hareket etmek bizler için en bir inci 
hareket hattı kanunu olmalıdır. 

Hüseyin Cahit YALÇIN 

KORE ANLAŞMASI (*) 

Üç senedenber i Kore'de cereyan etmekte olan kanlı ve kısır mücade 
le nihayet buldu. Şu dakikada muhtel i f milletlere mensup insanları artık 
kanları dökülmediğ ini düşünmek şüphesiz ki memnuniye t l e karşı lana
cak bir hadisedir. İnsanlık namına bütün tahminler imiz artık bu çeşit 
hadiseler in tekrar etmemesini görmektir. Fakat bu temenni ile hakikat 
acaba birbir ine uyacak mı? 

Kore 'deki üç senelik çetin boğuşmadan ne çıktı? Hür dünyan ın bu 
mücade leye gir işmekte faydası mı zararı mı o lmuştur? Buralar ını pek ta
bii o larak herkes düşünmektedir . Şüphe yok ki Kore 'de kızıl ların g ir işmiş 
o lduklar ı taarruza karşı koymamız icabederdi. Çünkü Bolşevikler i Kore 
taarruzunda serbest b ı rakmak aynı tarzda hücumlar ın başka yer lerde 
de tekrarını teşvik etmekten başka bir mana ifade etmezdi . O n u n için, 
Kore harbine Batı dünyası neden karıştı diye esef e tmeğe mahal yoktur . 
Esef edi lecek nokta Bir leşmiş Milletlere mensup bazı devlet lerin bu mü
cadeleden yan çizmiş ve yakışıksız bir egoistlik numunes i vermiş olmala
rıdır. M e m n u n olacak cihet Bir leşmiş Milletlere mensup hükümet le r ara
s ında Kızıl ların taarruzuna set çekmeğe kalkacak derecede ekser iyet in 
temin edi lmiş olmasıdır. Bu husus bütün dünyanın Birleşik Amer ika 'ya 
kayıtsız şartsız minnettar kalması icabeder. Birleşik Amer ika o lmasa idi, 
Kore çoktan kızıllar dünyasına katı lmış olurdu gibi aynı felakete başka 

(*) Ulus Gazetesi: 31 Temmuz 1953 
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memleket ler de uğrayacaktı . Biz Türkler bu noktada büyük bir anlayış ve 
isabet gösterdik. Nasıl tehlikeli bir durumda silah baş ında beklediğ imiz i 
bir engel saymıyarak azami bir gayret ile tesanüt vazifesini ifa ettik. 

Kore savaşında kim galip kim mağlup gelmiştir? Galebenin bizde kal
dığını iddia etmek manasız olur. Muvaffakiyetimizi başka sahada aramak 
lazımdır. Kore 'de harbi kabul etmekle Bolşeviklere şunu anlatt ık ki bun
dan sonra herhangi bir memlekete zorla sokulmak istiyecek o lur larsa si
lahla karşı laşacaklardır. Binaenaleyh, Moskoflar için kolay taarruz, par
ça parça i lerleme ve yavaş yavaş muvaffak o lma yolunu kapatmış olduk. 
Bundan sonra, Moskova herhangi bir memlekete silahlı surette taarruz 
edemez; daha doğrusu, silahlı bir taarruzda muvaffak o labi lmek için be
hemehal umumi bir cihan harbini göze alması lazımdır. Moskof lar Kore 
münasebet iy le böyle bir cesaret gösteremediler. 

Kore harbinde en zayıf ve teşkilatsız bir dakikada bu lunduğumuz ha
li bir taraftan harb ederek bir taraftan si lahlanmakta devam etmemiz Bol
şeviklere göğüs gerebilecek kadar kuvvetlidir. Onu alet etmek için büyük 
mikyasta ve toptan bir kanlı boğuşmaya gir işmekten başka çare yoktur. 

Böyle o lmakla beraber, Bolşeviklerle hiçbir esaslı an laşmaya var ı lmış 
değildir. Onlar ın çeşit çeşit taktik ve hücumlar ından yalnız birinin önü
ne geçtik. Kore 'de muharebenin devam etmesi de kaabildir. Çünkü Gü
ney Koreli ler varı lan neticeyi millî menfaatleriyle telif kabul etmez gibi gö
rüyorlar. Herhalde, Güney Koreliler yalnız başlar ına mücade lede devam 
ederlerse çok garip bir durumun tahaddüs etmesi mümkündür . Galip 
gelirlerse, mesele yok. Fakat mağlup olurlar da komünist kuvvet ler i bü
tün Kore mınt ıkasına hâkim kesilirlerse Uzak Doğu'daki muvazene ve 
emniyet meselesi ne şekil alacaktır? Çünkü üç sene evvel ine nispetle or
tada değişen şey, sadece şekle ait safha olacaktır. Üç sene evvel Bolşe
viklerin Kore 'ye hâkim olmalar ından ne tehlikeler doğacaksa ş imdi de, 
Güney Kore'ye galebeleri takdir inde aynı realite vücut bulacaktır . O za
man bunu hayati menfaatleriyle telif edemiyen Amer ika şimdi nasıl telif 
edecekt ir? 

Kore meselesinin halli asıl büyük Moskof meselesi üzer inde ne tesir 
hasıl edecektir? Bunda çok sevinmeğe yer görmüyoruz . Çünkü, hakikat
te Moskof lar kendi hesaplar ına hiçbir delil vermiş mevkide değildirler. 
Onlar da Kore 'de muvaffak olamayınca, elde ettiklerini kâfi görerek bu 
ç ıkmaz dâvayı tasfiye etmek isterlerdi. Olan şey ç ıkmaz yo ldan vaz geçil
mesidir . Fakat asıl mücadele başka yol lardan pekâlâ devam edebil ir ve 
edecektir. 

Hüseyin Cahit YALÇIN 
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KORE'DE BİR YILLIK ZAYİAT (*) 

Amer ika 'n ın kaybı 127 bin, komünist ler in ise 1 250 000'dir. 

Londra, 3 (A.A.) - Amer ika Millî Müdafaa Vekâlet inin verdiği ma lûma
ta göre kızılların zayiatı 1 250 000'i bulmuştur. Buna mukabi l Amer i 
ka'nın zayiatı harbin başlangıc ından beri 127 bin kişidir. Aç ık landığ ına 
göre Amer ika 'n ın kaybettiği tayyare miktarı 1 700 u bu lmuş , fakat kızıl
lar Amerikal ı lar ın yarısı kadar tayare zayi etmişlerdir. Amerikal ı lar teşeb
büsü el lerinde bulundurduklar ı ve devamlı olarak düşman geri lerine bü
yük ölçüde akınlar yaptıkları için hava zayiatı fazladır. Buna karşıl ık bu 
hava akınlarının tevlit ettiği tesirlerin de inzimamiyle kızıllar Amer ika l ı 
lardan tam on misli fazla asker zayiatı vermişlerdir. 

KORE SAVAŞININ RESMEN ALDIĞI YENİ BİÇİM VE TÜRKİYE (**) 

Kore savaşının bir aydan fazla zamandan beri fiilen a lmış o lduğu bi
ç imi hep bil iyoruz. Bu ülke komünist dünyası ile demokras i dünyas ı için 
bir savaş alanıdır. Her iki taraf oraya ordular gönder ip savaşabil ir, ancak 
taraflar, Kore toprakları dışında birbirlerine i l işmezler ve eğer varsa, si
yasal münasebet ler iy le dostluklarını hiç bozmazlar. 

Çin kara ve hava kuvvetleri işe pek geniş ölçüde ve açıktan açığa ka-
r ışmcaya, yani bundan bir ay öncesine kadar savaşan yalnız Kore top
raklar ında yapı lması az çok tabii görülebilirdi, çünkü Bir leşmiş Milletler 
Kuvveler i karşıs ında hemen hep Kuzey Koreliler vardı . 

Ancak artık şimdi Çinli ordular kendi topraklarında yığ ınaklar ını ya
pıp sınırı aştıktan ve bi lhassa Çin veya bu ad alt ında Rus uçakları Bir
leşmiş Milletlerine saldırıp kendi sınırları gerisine çeki lmeye ve bu saye
de kova lanmaktan kurtulmaya koyulduktan sonra artık demokras i ler 
cephesi için kendi kendini a ldatmak imkânı dahi kalmamışt ır . 

Amer ika Cumhurbaşkanı geçen Perşembe yaptığı bir basın toplantı
s ında Bir leşmiş Milletlerin tasvibi o lmadan Amer ikan hava ve deniz 
kuvvet ler inin Çin'i bombalamayacaklar ın ı söylemekle Kore savaşının bu 
acayip ve gayri tabii durumunun resmileştiğini açıklamıştır. 

Bundan bir gün sonra geçen Cuma, Kore'deki Bir leşmiş Milletler ka
ra ordusunun yeni komutanı General Ridevey de bir demeçte bulunarak, 

(*) Milliyet Gazetesi: 4 Ocak 1953 
(**) Kudret Gazetesi: 7 Ocak 1951 
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Amer ikan ın ve Batı dünyasının savunması Kore savunmas ından daha 
önemlidir demiştir . 

Bu demeçlerden ve esasen işlerin epey zamandır tuttukları yo ldan şu 

çıkıyor. 

Kore iki tarafça kuvvet denemesi yapmak için kul lanı lan bir tecrübe 

tahtası o lmuştur . Önce Rus komutası alt ında çoğu Sibir 'den ge lmiş Ko

münis t Koreli ler, sonra da Çinliler orayı karadan, Bir leşmiş Milletler de 

havadan alabildiklerine tahrip etmişlerdir ve etmekte devam edecekler

dir. 

Aynı z amanda her iki taraf Kore dışında birbirlerine zarar v e rmeme

ğe dikkat edecekler ve eğer durumlar ı fazla sıkışırsa Bir leşmiş Milletler 

kuvvetleri asıl saldırı kaynağı olan Çin topraklarına i l işmektense Kore 'de 

geçen yaz o lduğu gibi bir köprü başında tutunmaya uğraşacaklar ve bu

nu da tehlikeli görürlerse Amer ika ile Batı dünyasının savunmas ı daha 

önemlidir diyerek Koreyi boşaltacaklardır. 

Buna göre Birleşmiş Milletler yard ımından ve müşterek savunma ül

küsünden Kore'nin ne kazanmış o lduğunu incelemek gerekir. 

İlk göze çarpan yön bugünkü durum ve zihniyet devam ett ikçe Ko

re 'nin komünist lerden kurtarı lamayacağıdır ; çünkü asıl saldır ıcının ül

kesine ve üslerine i l işmemek kararı Bay T ruman tarafından resmen ifa

de edilmiştir. 

İçinde bulunulan durum için düşünülen tek çıkış da Kore 'nin boşal

t ı lması olacağı anlaşılıyor. 

Özet olarak Koreliler için ufukta ümitsiz tahribata uğramaktan ve 

sonra kendi başlar ına bırakı lmaktan başka bir şey görünmüyor . 

1938 de Münihte Çekoslovakya'nın, İngiltere ve Fransa taraf ından Al

manya 'ya peşkeş çekilmesi çok ayıplanmış ve bu hareket in Hitleri ş ımar

tarak ikinci genel savaşı sakını lmaz bir hale getirdiği haklı olarak söyle

nilmişti . Bu yüzden de yeni bir Münih'e gidi lmiyeceği iddia edi lmişti . 

Kore 'de tutulan yol ise son derece tahripkâr bir Münih ' ten başka bir 

şey değildir, bunu itiraf edecek kadar samimi olmalıdır. 

Bu gün fiilen herkesin kendini ve yalnız kendini düşündüğü bir dün

ya içindeyiz. Biz Türkler ve biz im gibi komünist dünyas ına komşu olma

sına rağmen Atlantik Misakı ile güvenleri sağlanı lmamış devletler son ay

ların olaylar ından ibret almalıdırlar. 
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Bazıları, Bir leşmiş Milletlerde üye o lmaktan doğan belirsiz bir müşte 

rek savunma me fhumuna sarılıp yurdumuzu güven içinde sayıyorlar. 

Bunlar Kore 'de kendini gösteren müşterek savunma tarzını beğeniyor lar 

mı? Günün birinde aynı şey başımıza gelse, biz im el imizde kalan toprak

larımız saldırıcı ve onun ele geçirdiği yerler yardımcı lar ımız taraf ından 

tahrip edil iyorsa, fakat saldırıcıların ülkesine zerre kadar i l iş i lmese, bu 

yüzden tabiatiyle her türlü ciddî zafer ümitlerine z ımnen veda edi lse ve 

ancak yurdumuz alabildiğine tahribata uğrasa, ondan sonra da günün 

bir inde Batı dünyasının savunması daha önemlidir diye kendi hal imize 

bırakı lsak ve ülkemiz içinde birbirleriyle savaşan devletler aralar ındaki 

siyasal münasebet ler i ve hattâ dostlukları resmen bozmamış olsalar biz 

bu işlere pek iyi diyecek miyiz? Ve yine müşterek savunmanın faziletleri

ni övecekmiy iz? 

Kore örneği, yalnızca Birleşmiş Milletler üyesi o lup komünis t dünya

sına komşu bulunanlara ancak böyle bir akibeti umduruyor . 

Ne yapa l ım? denilecektir. 

İdare ettiği milletin kabiliyet ve imkânlarını takdir eden ve bunlar ı de

ğer lendirmesini bilen kendilerinde müzakere ve yahut bir müddet ten be

ri moda olan tabire göre "pazarl ık" etmek kudreti bu lunan devlet adam

ları için yapacak çok şey vardır. 

Bugün kimse Türk kuvvetine karşı istiğna gösteremez. Yet iş irki o 

kuvvet i kul lanacak mevkie geçmiş olanlar yabancı devlet adamlar ı ile ko

nuşmas ın ı bilsinler. 

Öyle bir duruma geldik ki bize karşı esaslı hiç bir taahhütte bu lun

mak istemeyen, bizim güvenimizi sağlamak için hiç bir tehlikeyi göze al

mayan, hatta Türkiye 'nin Atlantik Misakına girmesini red eden devletler, 

Türk kuvvet ini diledikleri gibi kul lanabi lecekmiş gibi davranıyorlar. 

Bu durum kendimizi sigorta ett irmeden başkalar ını s igor ta lamaya 

ka lk ışmak ve bundan doğacak zarar ve tehlikeleri kabul e tmek demekt ir . 

Bu gidiş bir ülkeyi çok büyük muhataralar la karşı karş ıya bırakır ve 

uzak tehlikeleri de yakınlaştırır. 

İşin en acı tarafı hükümet imiz durumu pek kavramamış . Kore dersin

den henüz bir şey an lamamış ve dostlarımızla ona göre konuşmaya ko

yu lmamış olmasıdır. 

Hikmet BAYUR 
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KORE'DEKİ ZAFERLERİMİZİN AMERİKA'D AKİ AKİSLERİ (*) 

"8 inci Amer ikan Ordusunu Türkler kurtardı ." Bu hakikat i New-York 
bas ın ında açıkça göremezdiniz. New-York gazeteleri, kahraman tugayı
mızın hareket inden, iç sahifelerde, takdirle ve "yiğitlik t imsal i " olarak 
bahsedip geçiyordu. Fakat asıl binlerce Amer ikan gazetesi, büyük bir dü
rüst lükle, resimlerle ve koca başlıklarla, ilk sahifelerinde Kore harbinde-
ki tarihî ro lümüzü anlatıyorlardı. 

"Türkler in hakkı teslim ediliyor", "Türkler harbdeki rolleri yüzünden 
övülüyor" : "Dövüşçü Türkler, Yankeler i kurtardı" (1) : "Türkler Amer ika 
Birliklerini kurtardı", gibi koca başlıklar, Listesi aşağıdaki notta görülen 
gazetelerde Associated Press'in meşhur haberini ilan ediyordu (2). 

"Tokyo, 9 Aralık (A.P.) - Kızıl Çinlilerin 27 Kasım'daki büyük taarru
zu sırasında, Amer ikan 8 inci Ordusuna sar ı lmaktan ve tam mağlubiyet
ten kurtaranlar ın, pek çetin dövüşen bir Türk tugayı ile Amer ikan 2 nci 
tümeni o lduğu resmen tanınmış bulunuyor. General VValker, yayınladığ ı 
övüş mesaj ında şöyle demiştir : "8 inci Ordunun sarı lmasını önleyen ilk 
duruşmay ı Türk tugayı ile 2 nci tümen temin etmişlerdir." (Müteveffa Ge
neral Walker ' in, General Tahsin Yazıcı 'yı ziyaret ederek, "Türk askeri , 
yalnız o rdumuzu mahvo lmaktan değil, fakat Bir leşmiş Milletlerin de hay
siyet ve şerefini kurtardı" dediği malûmdur. ) 

Assoc iated Press'in 12 Aral ıkta hazırlayıp da gazetelerde ancak 17 
Aral ık ' ta ç ıkan bir raporunda Kore harbinin o güne kadarki tarihçesi top
tan ve tafsilâtile anlatı lmaktadır. Bu meyanda Türklerin Koredeki tarihî 
rolü de şu şekilde belirti lmektedir : 

"Geri leyen kuvvetlerin yanlarını muhafaza için, 2 nci p iyade tümen ile 

Türk tugayı Tokşon yolu üzerine sevkedildi. Bu iki grup kaçış kor idoru

nu açık tuttular 2 nci tümen ağır zayiata uğradı. Türkler ise savaş kuv

vetler inin takriben beşte birini kaybettiler. Onların yiğit davranışı , 8 inci 

Orduyu yandan taarruza uğramaktan ve bu suretle parça parça doğran

maktan kurtardı . " (Tarihî bir doküman olan bu rapor New-York ' ta da, 

Herald-Tr ibune 'de tam olarak çıktı.) 

8 inci ordunun kurtarıcıları olarak Türk tugayı ile 2 nci Amer ikan tü

meni zikredil iyor. 2 nci tümeni kurtaran da gene Türklerdir. Daha yeni 

bir şahid de, Koreden Amer ika 'ya yeni dönen A.P. muhabir i R. Morin ' in 

yazdığ ı makaledir . New-York'ta, Daily Mirror gazetesinde ç ıkan bu yazı

da muharr ir , Kore'deki Amer ikan askerlerinin, b i lhassa Türk ve İngiliz 

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 30 Ocak 1951 
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askerleri için büyük hürmet beslediklerini ve Türk tugayının, hem 8 inci 
orduyu, hem de 2 nci tümeni kurtardığını anlatıyor (2 Ocak 1951). 

Dövüşün hikâyesi de pek canlı olarak Amerikan basınına aksetmiştir: 

"5 000 kişilik Türk tugayı, 80 000 kadar Çinli taraf ından sarı lmıştır. 

Türkler Süngüler ile bu yığının içine daldılar ve dört gün savaşarak, 

insan et inden yapı lma tuzağı kese kese dışarı çıktılar... Bu ilk karşı laş

malar ında Türkler, pençeler inin izini Çinli komünist ler üzer inde der in 

surette bıraktılar ve Bir leşmiş Milletler Ordusundaki silah arkadaşlar ı 

nın ebedi hürmetini kazandılar. 

"Kumandanlar ı General Yazıcı, her bir Türk'ün, yaralı lar dahil , tekrar 

savaşmak için can attığını anlattı ve bana dedi ki : "Son olaylar, asker le

r imize ötedenberi öğrettiklerimizin doğruluğunu ispat etti. Biz er ler imize, 

(harb sahas ında 1 Türk 10 düşmana bedeldir) deriz. Hakikaten de pek 

çok düşman öldürdük. Harb sahası üzer inden uçan keşif uçakları , en 

aşağı iki b in Çinli ö ldürdüğümüzü rapor ettiler." 

(Morning Globe, Boston, 13 Aralık 1950). 

W.O.R. ve M.B.S. radyo istasyonlarından : 

"En mükemme l kahramanl ık misal ine geçen gün şahid olduk : Türk 

asker inden mürekkeb ufak bir grup, koşuşarak gelen yığınla Çinl inin 

tam geçit yo lu üzerinde durmuşlar. 

Türkler, cephaneleri bit inceye kadar onları top ateşine tutmuşlar . 
Sonra makinel iy le ve tüfekle dövüşmüşler . Binlerce düşman, sonu gelmi-
yen bir sel gibi yaklaşınca, el bombalar ı ve süngüler ile savaşmışlar . Ni
hayet sopalarla, taşlarla ve yumruklar ile çarpışmışlar. Türkler in bazı la
rı bu cehennemden canlı çıkabilmiş. Fakat pek çoğu da ç ıkamamış . Gö
renlerin anlattığına göre, Türk şehidlerinden mürekkeb ufak yığ ının et
rafı, göz alabildiğine Çinli ölüsü ile do luymuş. Kahramanca bir davranış. . 
Cesaret ler i ile ve canları ile bu Türkler, başka birl iklere bir parçacık za
man satın almışlardır." (Frank Edvards, 29 Kasım 1950) 

Gene M.B.S. in başka bir yayında Kore'de bir Amer ikan askeri Türk 

askerler inin dövüşüşünü anlatıyordu. Askerler imizin bi lhassa çete harb-

ler indeki ustalık ve yı lmazl ığ ına hayran o lmuş. "Türkler in müttef ik imiz 

o lması büyük bir kazançtır. Değerli bir müttefik doğrusu" diyor. 

Mebus ve senatörler de aynı fikirde : Mebusan Mecl is inde, 7 Aral ık 

1950 günü, Demokrat Mebus John Kennedy şöyle demiştir : 

"Kore 'den gelen raporlar, son hafta içinde Türkler ' in geniş payını gös

teriyor. Türkler da lma cesaretleri ve cüretkârlıkları ile marufturlar. Ku-
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zey Kore 'deki son olaylar bu meziyetlerin haklı olarak Türklere atfedildi
ğini isbat etmiştir. Şu geçirdiğimiz zor günlerde, Türk askerleri Amer ikan 
birlikleri ile yanyana dövüştüğü için cidden bahtiyarız." 

Meşhur senatörlerden H. Cabot Lodge Jr. ise, "Amer ika 'n ın Sesi " 

programında şunları söylemiştir : 

"Türkler, İstikbale iman eden, hayat dolu bir millet o lduklar ını ve 

inandıklar ı şeyler uğrunda dövüşmesini bildiklerini bir kere daha isbat 

etmişlerdir. Daha başlangıçtan, Birleşmiş Milletlerin çağr ıs ına derhal 

icabet etmekle , uzak görüşlülüğün ve real izmin bir timsali, dünya mese

lelerini az çok anlıyan her Amerika' l ı için de bir i lham kaynağı o lmuşlar

dır. Sağ lam siyasi görüşü belli eden bu erkekçe davranış, istikbal için bi

ze ümid veriyor. Türkiye 'ye Doğu'da, Batı 'da ve her yerde güvenebi leceği

mizi bi l iyoruz.. . Şimdi, bir kere daha hissediyorum ki, Türkiye 'ye yard ım 

programı lehinde attığım rey, şimdiye kadar attığım reylerin en haklı ola-

n ıymış . " 

Şehidler imiz, en kıymetli şeylerini, canlarını verdiler. Fakat hiç şüp

hesiz fedakârlıkları ile mütenas ib netice alınmıştır ve a l ınmaktadır . 

Oğuz TÜRKKAN 
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A - 8781 SAYILI 1951 YILI BÜTÇE KANUNU 
(5751 -28.2.1951) 

5 - BÜTÇE KANUNLARI 
Parlamentonun yürütmeyi denetlemesinin en etkin yolu bütçeler

dir. Bu görüşmelerde sayısal ve hukuksal sorumluluk bütünü ile tartışı
lır ve oylanarak sonuca bağlanır. 

Bütçeler, adaletle toplama, hakkaniyetle dağıtma ve harcama de
netiminden geçer. 

Bu görüşmelerde ortaya çıkan görüşler ve düşünceler parlamento 
tarihinin önemli belgeleri sırasında yer alır. Bütçelerle; eğitim, kültür, 
sağlık ve güvenlik gibi yaşamsal konular tartışılır. Devletin geçmişi ve 
geleceği ile bütün kurumları gözden geçirilir. Büyümenin, gelişmenin 
hesapları yapılıp, planları çıkarılır. İktidarların hazırlığı, muhalefetle
rin eleştiri ve katkılarıyla tamamlanır. 

Bütçeler, iktidar ve muhalefeti karşılıklı getiren, sonuçta, ülke ve 
ulusun esenliğinde birleştiren denetim aracıdır. 

Ayrıca, IX uncu Dönem bütçeleri, çok partili demokratik yönetime 
geçişin, katı devletçilikten liberal ekonomiye yönelişin söylene geldi
ği bütçeler olması nedeniyle tarihi değer taşırlar. 

Görüşmelerin bütününü parlamento tarihine yansıtma olanağı ol
madığından bütçelerin özünü oluşturan bölümlere yer verilmiştir. 

Bu kapsamda : 
a) Bütçelerin genel yapısını açıklayan aynı zamanda ekonomik ra

por niteliğinde olan Hükümet gerekçeleri, 
b ) Parlamentonun bütçelere bakışını yansıtan Bütçe Komisyonu ra

porları, 
c) Bütçelerin teknik oluşumuna açıklık kazandıran Maliye Baka-

nı'nın sunuş konuşmaları, 
d) Muhalefetin bütçelere bakışını belgeleyen tümü üzerindeki ilk 

konuşmaları, 
e) İktidarın muhalefeti karşılayan açıklamaları ve 
f) Kesinleşip yasalaşan son bütçe metinleri, 
olarak sıraya kondu. 
Katma bütçelerle yukarıda belirtilenler dışında kalan genel bütçe 

görüşmeleri için tutanaklara yollama yapıldı. 
IX. Dönemde çıkarılan 4 Bütçe Kanunu belirtilen ölçülere uygun bi

çimde düzenlendi. 
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A - 5751 SAYILI 1951 YILI BÜTÇE KANUNU 

HÜKÜMETİN 1951 YILI BÜTÇE KANUNU UMUMİ GEREKÇESİ (1) 

Yüksek Meclise sunmakta olduğumuz 1951 Bütçesinin tanzimine hâ
kim olan esasların izahına ve bu bütçenin tetkikına girişmeden önce naza
rı itibara alınmasını zaruri gördüğümüz bazı hususlar üzerinde duracağız : 

Bir Devlet bütçesinin hakiki hüviyetini kolaylıkla teşhis edebi lmek 
için onu daha evvelki bütçelerle hiç değilse bir evvelki bütçe ile karşı laş
t ı rmak ve bütçelerin tanzimi sırasında memlekette hâk im olan iktisadî, 
malî , siyasî şartları göz önünde bu lundurmak zaruridir. 

Bu zarurete uyarak 1951 Bütçemizin hazırlandığı günlerde dünyada ve 
memleket imizde hâkim olan şartlarla bir yıl evvelki bütçenin hazırlandığı 
sıralarda mevcut şartları karşılaştırdığımız takdirde bunların birbirinden 
tamamen farklı olduklarını derhal müşahede etmemek m ü m k ü n değildir. 

1950 Bütçesinin hazırlık devresi olan 1949 yılı sonunda bütün dün
yada sulh ve asayişin yakın bir âtide bozulacağına dair belirtiler mevcut 
o lmamas ına mukabi l , 1951 Bütçesini takdim etmekte o lduğumuz şu 
günlerde, bil indiği üzere Milletlerarası siyasi şartlar çok ağır laşmış, bu
nun neticesi olarak dünyanın bir ucunda karşılıklı müh im kuvvet ler in 
yer aldığı fiilî çarpışmalar başlamış ve üçüncü bir dünya harbi tehlikesi 
bütün ağırlığı ile hissedilecek hale gelmiştir. 

Dünyada hâkim olmaya başlıyan bu ağır siyasi vaziyetin iktisadi ve ma
lî sahalarda derin akisler ve tesirler yaratmaması elbette mümkün olamazdı. 

Onun içindir ki, 1950 yılı bütçesi hazırlanırken hâkim olan ekonomik 
şartların aksine olarak dünya ekonomisinin bugün vehamete doğru giden 
siyasî değişikliğe muvazi bir seyir takip etmekte olduğu açıkça görülüyor. 

Gerçekten 1950 bütçesi hazırlanırken, senelerden beri devam edege-
len ist ihsalde artma temayülü ile muvazi olarak fiyatlarda devaml ı ve itti-
radlı bir sukut devam etmekte ve dünya ekonomis inin bu normale dönüş 
seyrinin neticesi olarak da bütün dünyada artık bir bol luk devr ine giril
mekte o lduğuna dair her türlü şüphe ve tereddütleri ortadan kaldıran 
katî deliller karşısında bulunulmakta idi. 

Halbuki , 1951 bütçesinin hazır lanmakta olduğu şu sıralarda yukar
da işaret ettiğimiz üzere, siyasî vaziyet gibi ekonomik şartlar da bambaş 
kadır. Bütün piyasalarda bir mal darlığı ve fiyatlarda sarih ve süratl i bir 
yükse lmen in bütün tesirleri hâkim olmaya başlamıştır . Her geçen gün 
ise bu seyir ve temayülü takviye ve teyit etmektedir. 

(1) Tutanak D., C.5, B.45, S. Sayısı 50, S. 1-24 
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Bu vaziyeti tebarüz ettirebilmek için Birleşmiş Milletler Teşkilatı tara

fından neşrolunan istatistiklerden alınan birkaç rakama göz atmak kâfidir. 

Hammadde fiyatları endeksi 

İsviçre'de Amer ika 'da İngiltere 'de 

1949 yılı ilk ayı 223 200 250 

1949 yılı son ayı 194 188 250 

1950 yılı ortası 187 198 294 

1950 Eylül ayı sonu 210 214 376 

Bu endeks; fiyatların 1949 yılı içinde ve 1950 yılı baş ında düşmekte 

o lduğunu ve fakat 1950 yılının ikinci yarıs ından it ibaren de yükse lmeye 

başladığını göstermektedir . Elimizdeki rakamlar Eylül ayına ait o lduğu 

için son ayları kati rakamlarla takip edebi lmek m ü m k ü n olamamışt ı r . 

Şayet, Bütçemiz in Büyük Millet Meclisine verildiği ana kadar olan ra

kamlar da el imizde bulunsa idi, dünya ekonomisinin takibettiği bu sey

rin şüphe yok ki, son aylarda daha büyük bir hızla devam etmiş o lduğu

nu görecektik. 

Her tarafta fiyatların yükse lmekte ve bu yükse lme temayülünün art

makta o lduğunu göstermek üzere kaydedel im ki; bütün dünya piyasala

r ına hâk im olan Newyork piyasasında bir yıl evvelki f iyatlara nazaran 

% 40 bir artış mevcuttur. 

Aşağ ıdaki tabloda Kasım ayında kaydolunan fiyatların bir evvelki yı
lın aynı ayına rastl ıyan rakamlarla mukayesesi görülmekte ve bu, yukar
dan beri arzettiğimiz durumu açık, surette teyit etmektedir . 

10 Kasım 10 Kas ım 

1949 1950 

Amer ika 'da toptan eşya endeksi 343 481 

Mısır 1,40 1,85 

Pamuk 31 43 

Basma 17 22 

Kurşun 13 17 

Bakır 18,50 24,50 

Kauçuk 16,50 83 

Deri 24 32 
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Bunlara ilave olarak kaydetmek icabeder ki, son zamanlarda, Amer i 
ka başta o lmak üzere birçok memleket ler başl ıca maddelerden bir kısmı
nın ihracını tahdit ve bir kısmının ihracının da men' i yo luna gitmişlerdir. 

Av rupa milletleri aras ında ticarî ve iktisadi ça l ışmalarda artık ihraç 
mal lar ına mahreç arama yerine hammadde bu lma kaygısının hâk im ol
mas ı ve bugün aktedi lmekte olan tali mahiyette birçok konferanslarda 
bu sıkıntıyı bertaraf etme çarelerinin aranmakta bu lunmas ı da yukar ı 
dan beri izahına çal ışmakta o lduğumuz ekonomik değişikl iklerin şümul 
ve ehemmiyet i hakkında bir fikir vermeye kâfidir. 

Böylece dünya siyasetinin vehamete doğru gitmesi ile ekonomik şart
larda vukua gelen esaslı değişikliklere kısaca göz attıktan sonra memle 
ketimizin arzettiği değişikliklerin müşahedes ine gel iyoruz. 

1950 Bütçesi ihzar ve tetkik o lunurken memleket imizde görünüş şöy
le idi : 

Kışlık ek im müsait şartlar altında yapı lmış ve kış mevs imi de ziraat 
için ümit verecek hava şartları içinde geçmekte idi. Bu suretle iyi bir ha
sada ümit bağ lamak için kâfi sebepler mevcuttu. 

Diğer taraftan fiyatlarda da dünya ekonomis inde görülen salâhın te
sirleri az çok mahsus olarak fiyatlar düşmekte idi. 

Gerek bu manzarayı gerek sonradan fiyatlardaki yükse lme temayülü
nü, memleket imiz in toptan eşya fiyatlarına ait aşağıdaki endekste de 
müşahade etmek mümkündür : 

Avlar 1949 1950 

Ocak 508 482 

Şubat 516 482 

Mart 522 468 

Nisan 521 463 

Mayıs 514 442 

Haziran 510 430 

Temmuz 504 420 

Ağustos 493 421 

Eylül 492 435 

Ekim 489 449 

Kasım 488 462 

1951 Bütçesinin hazırlandığı şu günlerde 1950ye nazaran, memleke
t imizde de piyasa temayülleri tamamen eski bir ist ikamet a lmış bulun
maktadır . 

812 



e i 8 

q§TuiBuımuo5î 9UiS95mg 0961 îBSisifBj nq U 9 I I I Ş B J 

B U I S B I U J O 9\AOQ ı p j B ^ B ı Ş 9 D 9 j n p q B 9 î luıSBuıjnuo^ }BSisqB} j ı q ifirejıı 

(191 969 S ) uıuıs9uıu9iıu9A* un59s nq 9 J O Ş BJB|unıre^ ;noA3uı 9A ıp j$9p 

}B3ft5req j j q u9A9uıuıııq I Ş B D B U I I B 9uo ujuiJ9iun59S ıjı^pApnîIAl 'Bps9j / \ ı 

Zl}Wey[ BZlUIlfB9mBIUipXB n9Â"lZBA 9{A"ip.mS jpUipjîfJZ BpBJ 

-nq ıuiJBjızBq UBpjBgBJSBUı uıısı^ Jiq U B J O §ıureuıuıre 9A95ıng 9pjBq 

- n p p uınreuı I J B ^ I U J 9A nuınzrq 'rpAruBiu u9^jııreiJizBq ıs95}ng 096T 

•zjınui9 9UîŞ999injoŞ q} feq U I Z I U I Î J ^ T J x^Bpunsnsnq jfeuıre îfBJBjo 

SBS9 9A9S9AB}muı iA95:mq j|q §ıuınp9 U I Î Z U B I 9iA"og \ın}5foA" ıre^urf 9A9iu 

-9|Z I Ş n u n Ş n p p ıuı>req uu9p§ ıp ı i9 ı q $ }puiJ9}so§ ^U9p iA95 }rıq 9|Xp9jns 

>{9iu}9pAB5i y[\syp ı iBpuuBpjnpp I J B H B J S B U I ımsı:rç i i q }nqBA9A ^pu ı jps^nA 

Î J B J B I O juns juıs95:mg J j p o *Bpuı§ıuBpızBq ujuıs95:mg 0961 BpıreuiBz 

IUA*V "JTpB^BUi|o Şî iBq Bim^pA" j j q ın9A"ıuıui9q9 iJBp^i|i§JB>t p u ı z ı q § Î U I 9 U I 

-{TJ9A İ9Â" 9p95mq Bp dn|0 JB5n§B 9A UmfUinUI lS9liqip9 §ldJ9p BpUISBJlS 

I U I I Z U B I uîU95ınq I U B A -iTll^I^T6 1! -HR b P n ? n P I ° § iuq ıp$ BurqoA* 5fBui|u 
-B^ ı Ö UB^UnUB^ J B J S B U ı IU9A* B J U O S U B ^ T ^ l 5 1191^991^ 95}nq >[B9UB }pi9Â" 

-ıuqjJ9}soŞ 9p95:mq BpuıUBurez Bp U I J B J J B J S B U I uıı>re}.nq U9p9 puıqBi p j 

-\ny[ 9Â9UIZBH 'B>ısBq ı repung npjnjo fie\oy[ ^o5 >puiioB U9}pA"Bpıq BqBp 

B} }Bq nurıŞnpun{0 } B U U S I 9J9iuııuqB} ranjıuBA" 9puıs95}ng 0961 >lBJBinAn 

BuiJB|dBOi B^nııod BÂ9A 9{J9{d9q9s nj.ınx •JipiîŞgp un^uınuı î p u ı p |nq 

- B ^ ^ B J B J O jS9pBjî j\q î^ı>fBq uiJ9{J9pr5 9A ı ı p Ş ıuıs95;ng 0961 3 l î l\ 

- IZBÂ" r ı ^uno zBuiB.ıusBirı 9§ruoŞ Jiq qıqBS jzıq >reunru S B S 9 9A*9S9ÂB5fnıu 

apiT^ps nŞnpjo qızBÂ ıuıs95}ng 0961 'PI J9p9qB9i >pui9]A*os [Bqj9Q 

zıÂB^BUiAnp ıun9Âijnqo9iıı 5pu ıp 9S9ÂB^nuı 9jA"ıS95}ng 

1961 U B J O znuınnzA9iu >[i>n3} ^pjajiAaS 9uıs35}ng 0961 BDBStJf TZTUJIJBÎ 

- J B Z B U ı p ı m § !pf Jip9[d9q9s nq 9;§ı jıpjBA 5BÂ"nqı B A B U I | U H § B | I § J B ^ ı\q Bp 

- U I S B J B İ9p5 } r ıq 9p u\5ı ıs9uıınjq9q u n u n Ş n p p }9JBqı U9pj9[9u uiJBfunq 

BSJBA JBp^JBJ IJSBS9 UBUBÂBp 9J9y§njoŞ IfeUI 9A 5nUIOUO}f9 U9pJ9[T^|9AA9 

9A l u ı Ş ı p B i u p d n p IUIBA9P j ı q uu9p5 ;nq |3fpAA9 BqBp uıu95mq Jiq ı Ş ı r e q 

J9q 9p Jig •Z3W\9<& IJBJf ISBBreinUI >fBJB|Uq§B|T§JB^ UTJBpiB§ ws\o in9A9lU 

BpuBurez iJ9p^ıp|ip9 uıızıiB} zıureA uı5ı ^9ui|iq9p9 s ıq§9 ; BI^IABJOİÎ IU\J 
-9{;9ÂiAnq ı^i5feq uîJ9[95ınq ıqı§ z ıu ı ıŞnp p jB§ ı Bpuı§Bq uiJB|qBzı n g 

•J9§np un^An B J B S U Î 9n9qp >pun9 \nqıey[ 9A dBS9q ıu^999p9 9pBjj j n j 

- J B S B ; Jiq U9§ıŞ9p rpds ıu 9Jo9 9UU9A '9uıq9i ıs95^ng 1961 3Iîq uıuıSBiup 

§9 U 9 U T B U T B ; uıuiBîrei jın U9p9 |nqB^9; 9pu ız ıq ııiAB '9puîJ9p5;nq 1961 
9IT 0961 'W JBpBif O 'ZBUIBUnp {IA9^ 9A J|SJ9; 9H9JriS B5|§Bq U9puıs9p 

- B J I mıd ngnp [ o unB^|5fBq > [ B D U B ^ 9 u ı p Bippî I U I Ş B O B P ÎJ9|JIS9^ 5înXrıq 9p 

9pUîlUTZUB^ UIUIJ9p5^nq P { A 9 a U ıJB { ;JB§ ipBSU^I 9A ISBÂIS U9p9ZJB İ3p{T| 

->U§$9p qsBS9 y\o5 9pzTuiTp^9iui9Ui 9A BpBÂurıp 9J961 U9p.096l 



t I 8 

•jnp uruiBZ ^reıııre^ BqBS9q 

Bp ıııuBpnSB ırep )p99p9 re^nuı 9 U I S 9 I I I Z B H PJA9a 93R3uuıq uıuuann^ 
->pS91 }3IA3ÇI TpBSI}^! 9JJ9p5}nq BUI}B}I '9SJ9p9qB9I >{9UIUI[Tq 9A 3pUIJip9 

dBS9q >reiBp qı ıres I J B ^ I U I U9p9 pqBs ı 9Â"9ii9s J9q U I U I J B P I I 5 B } 9 J A 9 Q 

9pzıq jrejBndBÂ' TS9q9seqnuı i i q ı ınnuın uıuu9{J9p$ 9A i i p Ş P iA9Q 

Jip9^9ui9iu;9 JBSiqm B J B J 

-Bm§ıre5 U9JiŞ 9A9U9ZBAn^\ı ııunuın zuıreA" ısBqBS pA"ıreBj un9jA9Q n^un^) 

• z 9 u ı p Ş ıre>j 9A*9iın9}soŞ ı q $ nŞnpp ı ı ı u g p o ı p u ıreuı ıiîiıu9n9A~nBBj P IA9Ü 

y[i\\ıA Jiq nq ' ıqBp Bsp § IUI[ IZBA" ruŞop JB|iınq >reDuv 'JipıjB^ 9A"9itu9}soŞ 

rıun^npp §ıuınp9 ureA9p B}>reuın§Bprezrı >p5 BA*9A Z B U9} }9ÂB I J 9uu9pp ı 

pAıınıures 9A qnzriA 9puııuızıre} uu9p5;nq 'z ıui î i9pn} }9 ırezı n § 

•J9p9qB0T ^9U ip j ^ T Z Bp 

ırensqBi ^ I I B J I J (0£0 306 t ) U9p9 9BJi >freı Jiq 9UiqA"9re ıs95ıng \ÇQ-\ 9p 

-UTS9S9ÂB^nuı uıuu9p5}ng IÇ6I 3A 0961 u I 3 Î nŞrıpınuo^ 9iııs95}ng tg6 I 

re>rej 9A u9Xtui|njoŞ 9puıs95:mg 0961 ırepuıŞıpre J9Â" 9p95;nq re^BA 

-nUI ^IJAB ı^T 9{Aipq9SBUnUI TS9UI§$9p UIUI§Bq \lA ipUI l dip9 JPl§9} TUU9| 

-^9U9pg ^909XıŞ u ı u u 9 ^ q j ı q Bimepırep 9A pAıuıug 'ııııŞgııgpo Tsırefv nj 

-OpBUV 90 UBjA~Bd BUimB^ B JBreilI§BJUB ı S B J B J 9 | P { { T U ı ^o5i iq BpBJB l i g 

•ZIA9})pUI9UIJoŞ 
uınzru; 9iıınsre} B O I I Â B BpBjnq uuBjunq 9p 9si un^uınuı ^ B U I J B ^ T 5 BA" 

-B}io 9p U9{psıuı B5{§Bq Birep ıqıŞ ununq 9pıns9Di}9iı B U I B J B ; j ı q \y\ı§ 

•jıpjB>o§B res>reııı ı>repung 

•ınstuııu9}sçŞ i p j B p ııu} (000 009) '9 IA I U B S ^ O U uoı (000 00£) lOTBÂnm 
jnuıo>t UTuiJBtpÂjıuıgp p i A 9 a ı r ep BpuiJBAp uo} (000 008) itA* J 3 R : ?ps 
-9p\[ unpurpfumuı >[BurepBJ 9p 9puiJ9nü^^9§9x P l A 9 a ı p B s n > [ ı 3ı-i9p5^nq 
Buıre>ı 'gjgjresım ng • ı ın^ ıunp }nppBB} J9{resıuı ı q $ ununq 9A ng 

J9p9 JI5J§9} ımresTiıı Jiq ujpA* 

-ızBA nq resısıre} ^ ı p i î l (196 LZ9 t ) w\o §nu ımuo^ uıöı U 9 J § I BureındB} 

9uıs95;ng nŞnjjnpniM p u 9 Q O J ; S B P B > I 9A ndBX JTp9^^9Ui9iumjo§ 9pujS95 

-;ng 0961 3lAj}BiqB} re|unq '\y[ jn§ıui{Tp9 ııuıqB^ Bp J B U B J S B U I TU9Â 9UTS95 

- } n 9 0961 B{JB[unıiB^ ırenje^ıö B J U O S u9punmqB^ unununıre>j 95;rıg 

•jn§ıuınjı;§ı59Ş 9{Aıpjns ^ B u ı ı r ı u o ^ ^ T S^9 BJT{ (000 000 ı ) U9qu>re; 9q 

nq 9J9zn ^Biuıren§JB^ 9{i ı q 9 p i >^9U9pg 3p 9puı5ı 9U9S U9>[i uınreuı 

ı f 9D9XT U I P P A B J Î > I uıuBJBd UB{rıuo^ 9uıqnJ9; O A D B 9A zrej uıu9Xıreı^[ 

•ı^§ıureui{nuo^ 9uıs95;nq 0961 ^Z3>1 

resısqB; u B p >reoBp Şırşq BABJT{ (000 000 9) UBppuı 9A îreDBunpj jes 9J9J 

- U I T59S ı r e p 5re^>tBqnuı ıŞ999U9{iU9X BpuıSBJis ı ıuızıre; uıu95;rıq 9 U Î A 

iHravı o i N 3 w v ı ^ v d ymı 

file:////eUI


218 

urup m:rç§nuı 9jıq >puı59Ş aunuo uıınsBuqje \IÂ J9q uıjerunq si}rer[q uns 

- jnp 9JAQ§ 3femdBA" j rujBsm epjBiure^rej nq BÖ^ıpBuımrcrç ım:>req N9A"ıuqız 

j n r j e s e } Jiq T^TS '95^ıp9iu§ıŞ9p re j ımı ıe^ }n9A9uı 'pj J I P R E A uej^njjoA" 9A I J B J 

- J B J S B U I p ı ı o s j gd q;ı§95 ı r ep Şj[eq B A B . I I { (901 £68 £69) 3J3zn } feuqo ı ı Q B P 

Bp JBpreq :rçnjzo }re BA*BUiuriABS H IM 3 A uej§Bi3Ui ; ez a p 9 5 ;nq B^T5FEQJı j 

• j n p §TuınırejAB^ reqj9p }B}H5req nq BSjqi }B zoŞ rıq B9BSi3f BiBrure^ 

- B J 9A 9J9|ui9re^ uejo § ı ıupŞ 9req j ı q }iqBS Bpuıuısı^ J9pıŞ u ı u 9 5 } n g 

•jn.>p99pŞ T J B ^ 9A~9UIJ9}SOŞ nunŞnpunmq dıqBS e m ı r e ^ 

-un } puq ı q e j o rai3req j epn^ 9Â*999J9p 9u 9 u ı s 9 5 m g ı g6 I u ız ıurpuıni fnH 

}eqBz ı BST>J ZTUITŞ909J9A 9}sıq~eq n g •jıpunjBz ıseuqn. ınpunmq 9punug 

zo? 9n9ATUıui9q9 u r p q p nq U9^j9p9 BBre}nıu 9A ^ı^rp} r u ı s 9 5 } ng ı G 6 ı 

•jıpB}>reıuıırımq 9pj9jpBq ^psîrnA* U9 9si p d s ı u nq 9 p z ı u i 9 5 ı n q ımz ı g 'Jipı 

-ıqB} I S B U I I § B } 9puıS9A"unq 9puıS9JTBp p d s ı u i i q TUU9;^BJB^ 9A TUIS9mUI 

-Bq u u 9 p 5 : m q ı^pAA9 u9puTSipu9>f m u 9 5 ı n q j ı g -jn\o 9preq Jiq }îqBS 9A 

§nuıuop ı p d s ı u j ı q u9AA*Bnıu gpznA" u u 9 p 5 ; n g •ZTŞ9D9ÂI;ST ^reuunp 9p 9p 

- u u 9 z n snsnq i i q zn ıun f npjoŞ epÂBj 9 p u n ı q s 9 } BpBmq rpuıı§ B J U O S ire} 

-3urre zoŞ Jiq 909jA"oq B U I S B J B Z U B U I luınıun u ı u u 9 p 5 : m q i g 6 I 3 A 0G6I 

U ı ^ B O 

-BurıpzjB BpuısBJis ' ısaorpu uiJBreuı§ıre5 UBzqı n g uı;§ıuıdBA jereuı§q 

- B 5 iJBzqı 9puu9zn m s n j ı q >pD9i9}soŞ luuerjrıuı }jı5e ı^ı>[Bq 9A ıuu9|J9p 

9A JipŞ uıp|A9a 9J9zn >{BUIBJAB>I ıuiJBreqes pAıree ı p jA9Q ' ;9uın^nH 

BpuısBJB ıjereıu§ıre5 9 5 }nq I 3 Q ı A n g •jıpıreuıımıo Breınuı n^npjo p r n j B z 

j ı q îfBDBAıuıunp reuıqı uBpuiJB|un>req ıs9uıııq9A*q§ı ıqıŞ ı§9J9Ş uıu9qB^ 

-Bjnuı ı\\]uı 9A qnznA 'pA*ıuiîures 9p95ınq ıs9iupŞ 9?3U. ^999IîqBUBJAB^ e } 

- § T 5 F E Q Jiq 9jı uerreq B U B unuın jnp B 9 J B > Ü 9 Tuınuın 9A 95sıp9iAl ^ n ^ n g 

UTp9^9uiJTn9SSiq 9H9ppı§ ıuıpu9>t nuınznj ısBui|njn^ uımui9^sıs dBS 

-9q Jiq ^ B D B H ^ un^uınuı ı A 9 U I { i q 9 i o Ş ıqıŞ n Ş n p p nu ın jnp T>[I3RBQ 9A spıu 

-nqBdBÂ ıuıS9q9SBqnuı ı>N>iBq BpuiDiŞuB[§Bq uqıX ' u m u 9 n 9 X q B B j ;9 {A9a 

y[i\\ıA j ı q irere 9UT5 I 9p ıuu9nn>ı>i9§9X P ı A 9 A îP^srj^I 9 p 9 p 5 ^nq B U I ; B ^ 

jTpB;5feuıunmq § ıuueqB^ 

9 { j9{;9JM>ı ıŞıpgj^nA 9p u ı u u 9 [ m ^ 9 § 9 X ; 9 { A 9 A ÎP^STI^I 3 I J 3 ı 3 ^ n c l ^ U I ; B ^ 

9n9jns nq ' N Ş 9 P U B P J B | ^ T 5 B ıŞıpj9A u ı u 9 5 ;nq zıureA nun^pA" 5 r o q uBreq 

- e ^ B ı̂A ıreprtA" U ı P I A 9 A U9SBS3 -jTpB;>reuıunmq § ı u ı p znABD9} ıÂBjq (000 

000 99) JB[>ÎT5B nŞnp^o 9;>{9uiJ9A 9 n 9 i n s nq j\pıe\\ıÂ u ıuıS9JBpı 

• joAnunmq § I U I J 9 A 5JI5B Bjq UOAJTIU j n s n ^ (zz) 3 P T S 9 J E P ı 

U O J 9 P X 3 A JBJ^pi 'B}sod 9A Bjq uoAnuı j n s n ^ (81) iJenoAzıu9a p { A 9 a ^ P 

-uqıX 0S61 î̂ l U I T J 9 P 9 Z J B u ı5ı ^B inp smnBjuıpAB 9^1 resim rıq ı X 9 P S 9 I A [ 

RAVINQNV>ı 3 Ö ı N A 



918 

3ii{jaı§ruoŞ ıpu9>f uiJBpn^ı ^ apuısajo uııe\umy[eı ı remq nun % uıu 

-ıj3[j3pî^ 95:mq 3A uajruoŞ >jBiBp §ıuıpŞ 9req nqBS nq J U B A -re^5 Birep 

-A"9uı jqrg ng r ı pp re5n)feq 9SJjrfp9 dBS9q n Ş n p p B J I I (£6£ SOI ZZ9 I ) ^ 

urıunun^pA' u9Tj9p$ uıuıreA" 9jı j j 9 j j9p$ J9rpuızıq J J B D 9A nŞnpjnq ıtej\\ 
(689 98Z I Z S I ) 'unumpA* n g -jqB^ 9uıs9uınp9 unîpA" uueıuıeyreı zjuı 

- ı Şnp }?ds9} 9pn>p§ nq '§ı ıpuıı§ B J U O S U9^ın9pXB^ 999|Aoq Bp n u n g 

•JipB^BUIinq TABiII Q£Ç Z9) b P U B ^ I U I }piI9pO 

z ı ıuı f ıpre^ Bpunjoz >ÎBIIIXO>I 9ujS95}ng \\ıA I Ç 6 I 9|AîsıÂBjop J9nnqqBB} I J 

-BS BJBHIÂ >p99pŞ dnjO § ı U ı U B { §Bq BUISB§UT 90pAA9 *B^§Bq UBpjBjung 

•jıpB;>TBuıınq iABjq (Z00 90Z Zf) 
I J B ^ I U I resjsqB} ıreuıre>ı Bpuruoz )puınj9A 9J9ps9SS9nuı 9A m5j>p§9} uns 

- ı^ j|q 9|J9{snqq9§9; 9A } B B § U J nq '9preq n f npjo 9jAQg \10Anunmq §] iunjıp 

-u\ 9i9jpBq ı jnrez 9pzıui95ıng IÇ6 I JB|unq 9 j Â ı p . ı n s >reuıuıre 9^B^ ıp u 

- B Z B U 9p ;9A|jnqo9uı jfrrja j juıqB; muBuıyo § ıu ıuBjŞBq 9pnqqBB} 95}9JA9Q 

9A 9jç$ BuiJB^TpBuıp dnjo J J U I U9A 9A BJBpjB§ znuın f n p u n m q 9puı5| 9A 9Z 
-nuın§njoŞ uiîzıq '|3| jıpjBA J9jsnqq9§9; 9A } B B § U I uıi5re}iiq UB|0 § I U I | T § I J T9 

5fBJB|0 ÎJiq U9PUJJ9I9DH9U uıUB5rnqod ıpBsn^ı UBJO s împ§9np9 dl>TBX 

j ıpB}}reı ı i fnq IAB.ITI (g^o ZLZ t 8 3 ) 9J9zn >reınp 5iJBq iJBi5.ıoq U B } 

-xx\ Bjq (008 091 Z) U9iruoŞ 9puıs95:mq u ıŞquB>reg 9A jBj^nnoA" ını§95 9|j 

ı j 9 i j 9p$ p u o s j 9 d i r em} Bjq [qz\ LL9 £81) i-rerjBJSBUi B U I U H A B S 

•jrn^oÂ" uınznj juBp 9X9uı;9pXB3i ıuıŞB9BA*ıuqo nnzA9Ui s j q 

-Bq B J S B unreuıdBA* auıjıpuı j ı q uı5j unfmq B S Z B U I J O 5ıq apuırazn j gpgp ıŞ 

nq 9A n u n Ş n p p uBpjBnBJSBuı U B I J B >[BJB|O ı s go ıpu j g jp jn jBZ $ n p uys{ 

U|JA9p UBnUB§BA" 9pUl5l BHBq 'HqBS 9p UIUU9lJ9p$ BUIUriAB§ ı^IM 

•jıpŞuıızBî >{9uıp }9iB§ı Bp BuiBifej j ı q ^ırejıı (000 000 LV) U B J U A B 9 u n Ş 

-npnpn ı^ p u 9 Q I J B H OAB J B ^ U B J O J B ^ I § B n Ş n p p §ıui{TJipŞ 9req ;ıqBS B Z 9^ 9| 

-Aıxeqnî î reuıp §ıureuıre>ı ı>î>fBq qpj9} Jiq uugpguırı^nH BpunpÂ ıqpA9; Bp 

-BS^reıu nq BA9A n§ uu ıpŞ ^999{ip9 9 p p uı5ı n ^ n p u n p inqB>f njnsn ;Bpu 

-9A |sısqB^ 9puu9zn ill isi^ ı ı q u9ÂABnıu UIJ9{T3J9A BpuııiBA" ununq 9UIA 

J9p9 iı>i§9^ U9^rqjnpnı^ı p u 9 Q -TBU^A 

9A ıS9Aıqj9x U9p9g ' n|n| jnpn^ p u 9 Q M^Ş^S J 3 l U m 3 S 3 A ^ n P n H ' U B H O A B A 

- B H P l A 9 a 'u9p}isJ9Aiufi i n q u B i s ı 9A B J B > { U Y ıX9Juınz n g j ı p g^ g u ı p z j e 

pÂ{qBLU j ı q ıreÂıuıp T U B ^ U I I jniJBSB; >mxe 9puiJ9zn >rejB[0 BJT| (^06 Zf9 
gg) 9pu|S95ınq x Ç6I 'ueyfliu pjin>ı jj9j>n:u9 ı ı u ı q B ; 9uıs95ınq pjA9a 

uiJB|unq JipjBA J9pjrep ı p 5 m q B U I J B ^ U I I S I ^ Jiq 'B5î§Bq ı r epung 

Jip9puq>i9§ UIB^ 

- B J j]q nqBS uBunınq Bpuqre npnqqBB; pjA9a J B ^ I U I nq JipreA Bp ıse\ 
-5joq PIA9Q u B p ŞifBq BÂBjq {££\ f£i gzi) U B ^ I U I ' B P U I U B A u n u n g 

IHItf V I OINHIMViy Vd 

file:///10Anunmq


Z I8 

jq§ııuuBn§JB>ı BtJBunjjBSB} ıreııdBÂ 9pj9jJ9p$ ' I U I S I ^ 5HiBJiı (000 000 LZ) 
UBA*eınp un^uınuı ısBuıuBdB>ı B H B P I J B A B J Z B J ) re9Bunp UTUI31 an I S B U I I J B 

uıuiJBj§qBS J9>p§ 'UBpuıuısı^ ı r e p } I B euınA" 0961 'uîJ9|Uiujpuı n g 

•q§ıuııreıdBS9q I Ş B D B P daq3s 9§qıs>p Jtq ^ırejı ı (000 

000 ff) BpjIA* apUTJSpipŞ 9UIZBH UUapUIJTpUJ UB[ldBX 9puıs$J9A apuiB 
-njA[ ı r e p e}>reuıuıre u9pj9pppBuı njun 9A un 9jj p $ J 9 A ^ R E N J L P I J9 )p§ 

•joAnun|nq §ıuı 

- U B { I § J B ^ 9 |AÎJB ] jnjjBSB^ 95}nq î j gpu ınpu î ]Şj9A ırendBA* 9pup95 ;ng 0961 
u9})p5j9Q j n p 9puTJ9Â 3fBuı;B|jqBq n u n Ş n p p îrejjBAnuı BABiudBA" JBjjnj 
- J B S B } >fBOBAıuıUBSuıızB 9iıq 9puıs95;ng 0961 UBunmq epuıÂE r p u n p ı o p 
uıuınA* ^ ıq }B} Z9uıp3 J I P B Buı§Bq §ı ' u ı p u ı n ^ n n UJ5J 5puınq9i9}soŞ nu 
- n ^ n p p J B > I P A B Î J jepej f 9U BjnjJBSBj, j q § ı u ı p inqB^ 5rejBp S B S 9 uı jqnuı 
U9 Î P A B J J 9uiJ9ppiBîi j n j j e sB j U95fi9p9 unzıreı jA95:mq z ju îpu ın^nH 

joAnun|nq § ıuıpŞ BUiqBzj uiJBpesa ı r e p 

ıuı>req gpuııuızuB} uıuıs95ıng T 961 B J I S ıpun§ B J U O S uBpjB|qBzj n g 

jq^9D9J95So3 9puıreq 
J9 {pds ıu U B J J B ıuu9pıs9; BpjBnı^ pppzn ıunuo 'pj jpA" 9qdn§ 5ıq §ıniAB 
9A >tqıU9Â n g jq§TuiJî5 BunpA" Biu:>n5 ı r e ^ B u ı p ıureA9p j ı q u|J9|i^S9 JjniB 
U 9 U I Ş B J B;Bm>î§nuı un ınq 9puıS9ÂBS J9P9JA"BŞ nq '95;nq UBunpzjB 9Zjuj:>ı 
- p j p ı 9A jn ; §nu ıunp j jBS J 9 I P I A B Ş ^nAnq uj5ı yremııÂTS U9p j9p5 }nq î ^pA 
-A9 ıuıs95;nq 1961 'Pl jq^999J9)soŞ wqB } 9A ^ P t t 3 ! Jjq Bsı:rç B^î>fBqiîj 

•J9p9qBDJ 

^ B U J B U I U B S U I I Z B BS jnp ^reoeınınj 9punuozoŞ }e jrpı§nuı nq urnnq JBjjnj 

- J B S B } 9A j9pupiı§ıŞ9p ırejıdBÂ 90uızrpuın}mH 9puiJ9zn jS95ınq p j A 9 a 

JipUITZB{ IS9UI593 U T U B U ı B Z j j q U9ÂÂBniU 9U 
-\A B^Bpnuı 9p uı5ı js9uınq9.i9A 9J9ui9S Bp uiJBjung \n:ppo9p9 q p j 9 } nunj 
-OA" jniJBSB} lunuBif 9A qsBS9 z ı u ı p u ı n ^ n n \npqjfBq 9A*9iup SBpqj J9UŞJ9A 

JU9Â BA9A BABUip U9JJiqp9} jnjJBSB} TUnUB^ 9A ipBS9 5̂ 05 >[B9UB '5n3UldBÂ 
J9pfipfî§$9p qsBS9 9puiJ9zn 95mq Jiq §ıuqı.ın9Ş 9req nq *p| j o ^ n m j o o 

•ZBUI[B>[ UB>fUIÎ 9X9UI9Uip inqB^ 'BpUlSI§JB>l J9^B^I5l 
-Bq U B ^ T 5 B Â B ^ J O 9p9[niqBî zıuuf qdBÂ epaBimA" n§ ıuıŞîpps^nX 9J9po9J9p 

}rB9BA~BnıAE>ı 9{A ÎUIBUIB^ ıuîJ9ipAıpBj un ınq uiJBpq>o s\q ' u î pds ıu nq 9p 

-zıui95ınq uiTZTq BSSBqng J B I J T § B ; 9puı5ı u9pAunq 9 }pds ju uı ıqnuı ıuqB 

-TXX9S 9A }BU9SBq uiJ9p5^nq ı>fpAA9 U9puıpu9^ J9p5ınq 'pj JOAN|njç?o 

j ıpjB^î§B I ^ B D B A I U I B P un^uınuı uıu9Ui|iq9p9 J U J J B S B ^ ]qiB î f î pnu9p ı 

ZnA 9pznA Bp BpJB{Unq ' l^ JipJBA Iİ9rpUIZTq 9JTBp 9A ]J9|J9piŞ u ı ipuoA 9p 

-UÎ5T U I U 91 % nq n ^ u n o •zBurenABS qB^ Bp nq ' j ^ uııpAıjAps p3qj9a 

j ı p ^ j ısBqunuı 9pds ıu j ı q BpuiJBAp ıs 9 | % 

ununun^pA" ı j gpgp ı^ 95^nq y\eowe nunypıi ui}BSisqBi ıŞ9D9nqBUB|m>ı 9J O9 

file:///npqjfBq


818 

• jn } snu ı ımmq p j B q ı uBpBjq (000 6C6 £Ll) I Ş I 5 B u ıua5mq 
U B J B Z B U B imq 9A sıuııiB{Şeq 9J9zn ^reuıp ı ı p Ş Biq (£9g 696 SIS I ) 

« j g p # B J Î I (G9Ç 80S LSf I) 
: ıs95:mg qıA~ 0961 IîqB3fnuı B U 

- n g uîpBjq [Z6Z SI 9 Z£Z) uamjoŞ uıu35mq 9 j g Ş B J B | U T B>rej n g 

un;§nuıun[o uıuıqB} 

Jîp3 Bp Bjq (000 069 t ^ S I) ̂ A §ııunJ9A > p u 9 p g ^\ei]\ Z6Z £01 LL9 I 

UBUI3D ajazn }reuqo ' u 9 j j 9 p ı Ş uıuTreA Bjq 969 £ Z t tOS 

•u9IJ3pı§ U3ipuız ıq p i A a a î-reo Bjq ££Q Ç>£9 ZLZ I 

: JîP 
-3[Ag§ iJB|ure>rej 35 ;nq \ıA nq 9 i g Ş 3un§nunjo§ pre}§ı:>req }qı 9A u ıqB2 

•jq3§uiTZB{ >fBUi{idBÂ ıs9S9AB}mıu 

j ı q B S T ^ 3JQ§ B J B | U I B ^ B J uıuıs95}nq jıA* nq 9jA~ıs95:mq jıA U9Ö9^ ıpuı ı§ 

•jıpB} 

->[Buıun|nq §ıuınp3 qBzı 9rt iJBj}Bq luınuın J9J J9}>[B J B } J 3A janaure^nsı B U B 

U B J O un^uınuı ıS9uqu9A 3Â"35}nq nq U 9 U T Ş B J 9i9r[n:rç§nuı u ranq 9A n f np 

-\o §TuıuB{jTZBq 9puı5ı xepjB§ ıqıŞ 9U uıuıs95}ng I Ç 6 I -repB^ BÂBjng 

j ıpBî5feuımunmq § ıuqu 

-9A uos 9 } } 3 j n s H B ^ 9s ıp$ Jiq 9jA"gq 3Dug u9pA~9s j s q uı5ı unŞng n^aoap 
d q ı p ^ n ; ı j e r u ^ u n BpjereqBS uBunmq 9puqBq }BZ9} U I B } 3TJ3|§njçŞ ip 

-Bsn^î 3A uBÂBuıunmq ıseirere -nqDiq 9jı T J ^ I J Buıuı^re^ ı^iireq u e p Bpuı^ 
-A9J U ı }B } fe } îT^uı 'urp>puu9uı ı q $ ısBuıquıo^ >{iiBq 9A p ' ıSB>UiqBI B J B Ş ? 

- I S 'TJBreuıq 9}m>rej >ti[Bjq uoÂuuı 08 - OL >IB9BjıdBA" IU9A" ' I } B B § U I ısqoap\[ 
1 3 IUIAI ^ T ^ r ı g Î P Î a s p uiBA9p jBpn^ı 3A pA"ıuqız T>JS9 B>{§Bq UBpjerung 

•jn§ıuqıp9 9 p p T U B ^ U I I ^BUıdBÂ auiJipuı j ı q }UfBiq (000 

000 6) BpjBnBiSBuı U I T S I ^ nq BHBq 9A § n u ı u n p ı>j}reA9} U B } § I } J B ı\q ıŞ 

-UBq i9q BpjBUBJSBUi nq 9U9S nq ajazn >reuıp Bjap U 9 U I Ş B J B^B|n^§nuı 

un^nq 3preq ıŞ ıp jq je I U T J B I ^ H J T Ş B ı^ 3 p u u 9 { 9 5 ı n q p^A9a ugpuugzn J B ^ J B ; 

-ynuı u 9 p s ^ n X 9^9U9S ugpgugs ugpgpıŞ p u o s j g d 9 p j 9 p 5 ı n q T^sg ' j n p u n ^ 

-uınuı >^9uıp 9pBqB§nuı Tuıj9pıs9; umıpArarnz J U J J B S B ; 9 p m s 9 5 ı n g xg6I 
U 9 U I Ş B J BmsBuqo ı iBsnuı ı ı ^ B Ş U 9 U J B U I B ; uiJBniB§ 9A [ B A U B n ^ u n g n g 

•np jnp B^§Bq T S B J B Z U B U I u ıms95 ıng 

1961 'ÎPÎ B SI° ^ î ^ U P 9 ^ICflB} U9|jıqp9; J U J J B S B ; uBunp J U J J B S B ; 9 { A T ^ B A 

U 9 p 9 u i J i p Ş p f e q 9uıpAAn>f unznuınp jo Bp dıÂBuqo ıpAunqo9uı ^reuınd 

- B Â J B J U I B Z uı ıqnuı 9uıs95mg B U I U U A B § ÎÎITIAI J^ŞS 3 A ipi B s p §ıui9uiJ9;sgŞ 

|nXBUi9; JTq qpAAn^ 9A q;Bjns njŞop 9 Â 9 u ı p s^nX 9J9zn xŞıp|ip9 qBzı p A 

-A9 BqBp J B H B A I J P A B § •jn§ıuıı;ıp9 9 p p j g p o ı p u uiTqnuı B Ö ^ n p p ^9J9{ip9 

p > p j e q 9]XıpAıuqız jnj jBSB; TUAB 9p 9puTunzuB} uıuıs95;ng qıX ig6T 



618 

•JÎ}§TUIIU31SÇ$ 

ıS3A"ı>feq 3pj9ji i ipuı J B I ^ I U I nq BpBjnq 9jA"ısiABpp ısBiup \\ı\ep B U I U B A "9U I 

^ J Î ı İLZ\ £fl 88) I3fBpBJ3iıj ijBJBuınu [f) dı>[BB}nuı d n p ire B U T J B J 

- J B J S B U I puos j 9d I S B J I J (OOZ 0£Z ı ) U I U B J I J (196 ız9 U9JU9A 9 iAıs ıÂHpp 

nunıre>ı BuremdBi 9p 9si B J I J ( n z 089 t7) BpuıjSB J B ; ^ I U I nq J B P 

-B^I 9U J9H 'JipBJTj (x ıo 0 1 6 Z) nun^pA" uiJBjung •J9p9qB9i } p u ı p i!qBp 

nqBS9q 9p u9ppu9po rnsnıreŞBp 9A 3p u9U9pp 9uıs95;nq 0961 BjJBjunu 

-B3f ını§95 U9|ipa ınqB>î B J U O S U B ^ T ; ^ I 5 u9isıp9]A[ ı s 9 5 ı n q IJIA" 0961 "8 

jıpBJij (080 306 V) ure^rej n Ş n p p Şıreq u u 

-Bjung •jn§Tuıu3po U9puıs95;nq 6^61 tfıp§JB5f U T U T U I S I ^ Jiq U9puıj9rpuı 

-zıq IJIA* 0961 9IA"ıpjns 5puınp9 BununuB>j 5pu9po >p y\ı\A& ı^ı U9[ip9 

9ABJT BuqıA 6I76ı 9lA"ıq9q9S ıSBiuuıre B^JBIAI ınuıSBq 9U9S ıreuı 9J9zn ıŞıp 

-npg qBzı BpjB^nA" 'ıŞqı§JB^ uıuiJB|izBq U9pj9n9uızıq }re BuqıX 0961 Z 

•jn§ıuqnrej ıq 

9uı5f 9U9S '§ıureuqnuo>ı 9Â95ınq u 9 p A B p ı q uı5ı } p u n m 5 n 5 i T Ş I 5 B ı>n}req 

>pD9i9}SoŞ Z B TuiJB|ure5[BJ J9p$ u ı u 9 5 } nq 'ı>{ jrrpjnsqi U B P U I J B U B J S B U I OA" 

-9B 'ZTBJ 9A U9pUIJ9JJ9piŞ UIl59S 9{A"U9I>pU9pO IJ9nî>pApniIAI U B [0 §nUIjriU 

-o^ U B S ^ O U 'JB}:rçıuı n g • n p j o A u ı ı p q B 9 i luısBuıjıdBA" BqBp 9ABJI jıq ^ırejı j 

(I9T 968 6) B J B I ^ I U I nq 'TDBÂnqı ?>rpreq u ı m s 9 5 ı n g 0961 Pînq[BH JipBJ 

-îl ( 596 981 982 ı ) I J B ^ I U I 9JoŞ BJBjureirej y[\ı ıre>n5 ugısıpgjAl ' ınŞgugpo 

ıŞıpjıÂB UT5 I J 9 r p u ı z ı q U B J B ^ Bpuı§ıp J B I U I I J I I B A * u ı u ı s 9 5 } n g 0961 ı 

•JipijnJBZ ISBUIUlfB BJBqni IJBZBU Bp UIİBIUIB>[Bİ Z ıUıT^ipj9;SO§ 9p9ppBUI 

ı } [B Bpi^BSB 'iqiŞ ZTUIlŞnp qBZI pAA9 BqBp Ul5l >{9UI|iq9JTpŞ 9JBq j ı q JIJiq 

-9np9 9S9AB}jnuı 9rzıuııjn>pı 9 5 j n g 1961 luısaSıng 0961 qA*9jBU9BUig 

JI^9J9§ >fBUI|nq lA*99ipU 9{AipjnS ^9Uip 9ABJI Bp u 

-Bjureirej ı r eunmq § n ı m p s Bunre p A ı p i p ^ n ı u ıu ıs95 :mq \\A diireBinuı ; B ^ 

-BJ 9A UBABII§JB}J B|JBfBUIJB^>re ;nUBX 9pUI^9§ >I9U9pO 5̂ 9 IUIDBAnqi 9U9S 

o 'B|JBjunıre^ ıpı§95 U9[ip9 inqB>{ B J U O S ıiB}>n}3î l3 9 5 ı n q O BA9A UBAIUIjriU 

-o^ >^BJBp qiBS>reuı 9Â95 ;nq I>{(9AA9 9pfeq ıŞıpiB J9A 9 p u ı s 9 5 a n q \ıÂ TU9Â B J 

- B | U ı B ^ B J nq 9A îfBUIfB îfBJBp ppq9UI p^9JBq T U ı J B | U J B>rej m\ UIUTS95iriq 

\\A ı^pAA9 jyq 9p UI5T u n u n g uıı^BuıdBA I Â B U I J I I § B { I § J B ^ B J U O S U9;^TP-IH3? 

9req j j q 9S9AB>fnuı îiîqBy[ 9|i U B ^ U I B ^ B J 9 5 j n q TU9A* I U T U I B ^ B J U T U T ^ P A 

-A9 j ı q ' n sn jŞoa u r ı p § I [ U B X >fBUijq§BiT§JB>ı 9jı I J B { U I B ^ B J 9 5 ı n q dı>fB9;nuj 

>fBJB[B 9 p TUIUIBîfBJ UB>fl5 U9JSip9IAI 'UIUI^pAA9 Jiq Ul5l ^9Uip 9S9^B^ 

-nuı 9{AuTqjıq ı u ı s 9 5 ;nq \ıA j i [ 9 i q n u ı I^T ıqı§ TŞıp{ip9 qBzı Bp BpjB^n^ 

• j ıpj iŞgp 9iXoq 9p 5 ıq nzriA" 5ı un§nunjgŞ §ıp nq T^nqreH 

j ıp3 ; ^ 9 U i u n j o Ş ıqı§ §ıui|ijıpŞ B u m n z n q uısıp9iAJ Bp^ıÖB Jiq 

B J Z B J Bjq {ZQZ VLÇ 89 ) U B J B Z B U B\\A U959? ı s 9 5 ; ng ı\ıA \ QQ\ 9pjBq n § 

ı^viNnNv^ı 3öına 



ozs 

jıpeı:>reuıunmq } i jpA9}nuı uBpuıSBuqo §nuı ınuo^ $9U9po 

UIIJ I IBA* B J Z B J B J I J ( 8 f 0 Z8Z 8£) U B J B Z B U B J I A U9593 9zıui95ınq ı>pu9s nq jıŞ 
-9p UBpuTSBui{0 §ıuırui}JB Bpje} } f iuı nq uıuiJBgejsBuı p tuz ı q TJBO '9Sj B J J J 

(199 fr89 6Z) treto I S B J Z B J 3U5B 9 J O Ş 9ujS95}ng 096T uıuıs95:mg 1961 

•jıpBJTi (306 986 902) diABuıp B J I I (000 6£6 C Z l ) îqt9 $ıpi iJ9}soŞ 
9}pA*Bpıq I ^ I5B 95mq UIUA* ua5aŞ 9J9zn rf B O B I I Ş B J I J B uBi}BqBzı nq 9U\x 

jq>reDBi ı § B { U B n f npjo 

«Jî l (199 t?89 6Z) diABinıo B J Î J (QZL t>68 68) iqi3 nŞnpıruoŞ B P J B Z B U 3fli 
uıurŞırejzBi U B J O U9puıs95ınq JIA* U9Ö9Ş uıu95:mq znumŞnpuns ' U B J B Z B U 

Bunq 'pj jıp9}:rç9unnjo3 n ^ n p p B J I J ( T Ç/, 811 LtÇ I ) uıuiJBi^nuı >p99nq 
-Bjrnrvı S B S 9 9A"9S9AB}fnuı 9]i ıurejrej 95 }nq j )pu9S rıq uı\\A U9Ö9Ş B J U O S 

UBpUISBJDÎ UU9r[lZU9} 9A U ı B Z nq ZIUIjŞlip BSBjnq B } dn jŞ I } J B Bp jB^n^ 

•jıpBJîi ( i ğ i 608 t i ) ^p " B i r n U I J B T J B J S B U I ııqB>ı n g 

JTp9} 

-^puıpŞuıızBj îsauıpjıpuı BpBuı§BidBS9q nq Bp uiJBrrejSBuı UBA*Buıunmq 
3 P 1961 3ldaq9s nq UBre J9Â" i r e j e p >upu9S j ı q 9pujS95ıng 0961 3 P uîöı 

^reuıre^ ^ıpBS 9qısu9jd znuınŞnrın} 9A ^reuıdBA üre} lAasaÂB^n^ 9 

j ı pg i ypu ıpŞ U I I Z B J ısauıyıpg BBreınıu B P B J B j ı q ap UBiure^rej 0961 

U I J B ^ Î U I nq UB^O ı p ı j n ^ j ı q U U J B Z U T J B I J B J B ^ §ıuıuıre BpjBinA i5fS9 u\5\ 
5 p u n ı p £ 9req Jiq 9S9ÂB>muı jnqB>ı 9n T J B | U I B ^ B J \\A U959Ş 'ıuuBruiB}rej 

196T UBpujı>req n g •jn}§nıujnuo>ı >pu9po ^ıreji ] (000 611 fl) 9A~99}nq 9u 

-9S nq 3rejB|o unjBz uı5| J9j§ı nq 9|ArpAju } p u ı p 9JBpı 9puıjıuBp J9in5jo 

|n5fBUI ifBOBAn BUIJBnje§ p }p iUI9UI 9A 9{AipBS5reUI }pUI9JUO I J B J B Z >p99p9 

in jpA9} uBi>reuı^BJiq 9pj9Â nŞnpp 'J9qBJ9q B P J B U I B U I A Y I 9zıuııqısu9J cj 

znjoAnsı >puıppsB>ı I U I J9[§ I >ureq 9A p U B J O §ıui|uqdBÂ 9 U I S I J O ÎJ9I 

-|nsqBi/\[ } r e j d o ı ^BJBÂıuıp unŞAn 9J9pureujBJB^ 9A u n u e ^ B junung 

•jq§ıuı 

- | T § B { U B ıŞ ıpnj9 } S O § ^n5n^ uıuiJBjuiBirej 95ınq 9p u9pznA~ nq 9A ıŞıpjıpg 

9JBpi 9\l İ B A I J J B S UBJldBA* I§ip 95jnq UIJ9p9UJZTq UIISI^ Jiq |lA U9Ö9Q '9 

•JipB^ 

-ifBUip Şıreq B A B J I J {ız\ 969 £V) UBUI90 9J9zn >reuJio B J I I (000 001 9) "^u 

-nmq j j n j e z ıp3qn B U I U I S I > Î U I I J I I B Â ' B J I ^ (ız\ £69 8£) nun^gA J B I J B J S B U I 

ıqıŞ nq UBunmq U U J B Z ıreqn B U I U I S I ^ J B U B J S B U I I J B D uıuıs95ıng 1961 

J9p9q 

- B 9 Î ^9 U I J O 5 B P U I U B A uıuiJBiuiB>rej 0961 *uı5ı >[9UiııqBdBÂ > I B J B I O njŞop 

91ÂIUJBUIB} LA9S9AB3fnuı 'Bp luiJBjn^ J B U B J S B U I ugpŞuıızBj î iBqn 9UlS35mq 
1961 dnjo ıqBDy uiJBjunuB^ îpı§95 UB|0 §ıuınp9 ınqB^ B J U O S UBi5fi; 

-y\ı5 u9isıp9^M ıs95ınq 0961 BÂ9A 9pj9^qîJB^ ı^pAA9 UBpuqıA 0961 "t 



BÜTÇE KANUNLARI 

821 

Keyfiyet başka bir zaviyeden ele alınırsa, geçen yıl ın (206 985 902) li
ra olan açığ ına karşı (266 190 611) liralık bir yat ır ım yap ı lmak suretiyle 
1950 Bütçesinde, yatır ımlar için bütçe gelirlerinden (59 204 709) l ira 
tahsis edi lmiş durumda iken 1951 Bütçesiyle (232 513 292) liralık bir 
aç ığa karşı (304 472 659) liralık yatır ım ödeneği konu lmak la bütçe geli
r inin (71 959 367) l irasının yatır ımlara ayrı lmış o lduğu görülmektedir . 

1950 ve 1951 yı l larına ait yukardaki mukayese rakamlar ına göre 

kıs ımlar ın tahlili şu neticeyi vermektedir : 

1. Birinci kısım : Teşrii ödeneklere mütaall ik bu lunan bu k ısmın 

mukayeseye esas tutulan : 

1950 Rakamı 1951 Rakamı 

9 082 291 9 027 059 

lira o lmak üzere hemen birbirine yakındır. 

2. İkinci kısım : Bu kısım, her çeşit yolluklar hariç o lmak üzere per
sonel giderlerine taallûk etmektedir. Bu kısmın mukayeseye esas tutulan 

1950 Rakamı 1951 Rakamı 

679 267 978 670 217 653 
Lira o lmak üzere 1951 ödeneği 1950'ye nazaran (9 050 325) liralık bir 

noksanl ık arzetmektedir . Bu keyfiyet, sunduğumuz bütçede personel 
masraf lar ında geçen yıla nazaran (9 050 000) liralık bir indirme yapmış 
o lduğumuzu ifade eder. 

Fakat bunun ehemmiyet in i sadece bu dokuz mi lyonluk bir ind i rme 
olarak görmemek lâzımdır. Meseleyi daha iyi der inleşt irmek için personel 
giderler inin eski senelerden beri sürüp gelen seyrine bir göz atarak bu 
sene yapı lanın ehemmiyet i derhal göze çarpar. 

Personel giderlerinin on senelik seyri bu giderlerin (100) mi lyondan 
(679) mi lyona yükse lmiş o lduğunu göstermekte olup, seneler aras ındaki 
art ış vasat is i (58) mi lyon civarındadır. Biz bir defa bütçeyi bu (58) mi lyon 
liralık yıllık vasati artıştan kurtardığımız gibi (9) mi lyon da i laveten indir
miş vaziyetteyiz. 

3. Üçüncü kısım : Yönet im giderleri : Dairelerin, kırtasiye, basıl ı kâ
ğıt, yakacak, aydınlatma, ısıtma, öteberi giderleri, yol luklar, taşıt iş letme 
ve onarmalar ı gibi masrafları ihtiva eden bu kısmın mukayeseye esas tu
tulan : 

1950 Rakamı 1951 Rakamı 

38 213 617 40 308 008 

Lira o lup 1951 ödeneği geçen yıla nazaran (2 094 391) liralık bir ar

tış göstermektedir . 
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Bu da, bu k ısma giren masrafların haddi asgariye inmiş o lması dola

yısiyle Tar ım, Bayındırlık, Sağlık gibi en verimli sahalarda artır ı lacak 

olan çal ışmaların eski ödenekler içerisinde idare edi lmesi kabil o lmadığ ı 

cihetle 1951 Bütçesinde karşılık gösteri lmesi zaruri bu lunmas ından ile

ri gelmiştir. 

4. Dördüncü kısım : Daire hizmetleri : Bu kısım genel bütçeye giren 

dairelerin kuruluş maksatlar ını ifa için yaptıkları hizmetler in yani 

bakanl ık ve daireler in yat ır ımlar d ış ında kalan asli h i zmet ler in in 

karşıl ığını teşkil eder. Meselâ Tar ımın ziraat, hayvancıl ık, zirai mücade le , 

eğit im ve bu mahiyetteki masrafları ile Sağlığın hastaneler, Millî Eğit imin 

okullar masrafları gibi. Bu kısmın mukayeseye esas tutulan : 

1950 Rakamı 1951 Rakamı 

381 437 228 381 177 241 

Lira olup her iki senenin rakamı cüz'i bir farkla hemen birbir inin ay

nıdır. Bundan, bu gibi hizmetlerde bir inkişaf o lmadığı manas ın ı çıkart-

mamal ıd ır . Zira buradaki inkişaf bu gibi hizmetler için yat ır ımlar k ısmın

da artırı lan ödeneklerle karşılanmıştır. 

5. Beşinci kısım : Bu kısım dairelerin geçen ve eski seneler borçlarını 

teşkil eder. Devlet Borçlar Bütçesinin zat maaşlar ından geri kalan ve 

miktar ı (121 484 580) lira olan iç ve dış borçlar yekûnu da bu k ı sma da

hildir. Bu kısmın mukayeseye esas tutulan : 

1950 Rakamı 1951 Rakamı 

120 775 328 125 734 133 

Lira o lup 1951 rakamı geçen yıla nazaran (4 958 805) liralık bir artış 
göstermektedir . 

7. Yedinci kısım : Küçük tamir ve tesislere taallûk eder. Bu k ısmın 

mukayeseye esas tutulan : 

1950 Rakamı 1951 Rakamı 

1 146 602 618 153 

Lira o lup 1951 miktarı geçen yıla nazaran (528 449) lira noksan bu

lunmaktadır . 

Yat ır ımlar : 

Bu yıl bütçede : Cari hizmetlerden ayırarak mütalaası faydalı ve za

ruri görülen ve daha ziyade bir program mevzuunu teşkil eden yat ır ım gi

derlerinin karşıl ıkları ayrı bir cetvelde gösteri lmiştir. Bu kısmın mukaye

seye esas tutulan : 
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1950 Rakamı 1951 Rakamı 

266 190 611 304 472 659 

Lira olup 1951'in geçen yıla nazaran fazlası (38 282 048) l iradır. Ya

ni önümüzdek i yıl yat ır ım hizmetlerine bu miktar fazla tahsis yap ı lmış 

demekt ir . 

Bu bahiste, ayrılan fazla tahsisatın yanmas ında yat ır ımlar hakkında

ki görüş ayrıl ığına da işaret etmek lüzumlu olur. 

Fi lhakika eski yıl larda, yukarda da temas edildiği üzere yurt iktisadi

yat ına doğrudan doğruya yardımı o lmıyan ve memleket öçüleriyle müte 

nasip bu lunmayan mevzular, birinci derecede yat ır ım sahaları o larak ele 

a l ınmış bulunduğu halde Hükümetiniz yatır ım anlayışını ve imkânlar ın ı 

iktisadî kalkınmayı doğrudan doğruya ve kısa zamanda sağl ıyacak mev

zulara tevcih etmiş bulunmaktadır . 

1951 Bütçesinin gider kısmı hakkındaki bu izahattan sonra gelirler 

k ısmına da kısaca temas edeceğiz. 

1951 Bütçesinin gelirler yekûnu (1 344 590 000) lira olarak tahmin 

o lunmuştur . Gelir bütçemizde, kaldırı lmış vergiler bakiyeler i ile birl ikte 

vasıtasız vergiler (504 420 000) lira tutmaktadır ki, bu miktar gel ir lerin 

u m u m u n a nispetle (% 37,48) , vergi gelirlerine nispetle de % 39.80) ' i 

teşkil etmektedir . 

Vasıtasız vergiler haricinde kalan bi lcümle muame le ve İstihlak Ver
gileri, Tekel Hasılatı, Tedavül Vergileri ve harçların tutarı da (761 960 
000) lira olup bu miktar gelir bütçesinin (% 56.70) ine, vergiler y ekûnu
nun (% 60.20) sine baliğ olmaktadır. 

Vergi ler haricinde kalan Devlet gelirleri ise (78 210 000) lira o lup, bu 
miktar ın, gelirlerin umumuna nispeti (% 5.82) dir. 

Görülüyor ki, vasıtalı vergiler, vasıtasız vergilere nispetle bütçemizde 
daha müh im bir yekûn tutmaktadır. Mükelleflerin iktidarı ile mütenas ip 
o lmıyan vasıtalı vergilerin ağırlığını bertaraf edebi lmek için çal ışmakta
yız. 

Ancak bu nevi vergilerin Devlet varidatı içinde işgal e tmekte oldukla

rı m ü h i m yekûndan bir anda vazgeçmeye imkân bulunamıyacağ ı tabidir. 

Fakat vergi adaleti bakımından bu çok mühim mese lenin halli için ilk 

ad ım o lmak üzere un ve unlu maddelerden Muamele Vergis i kaldır ı lmış, 

şekerden al ınmakta olan İstihlâk Vergisinde de azaltmalar yapı lmış bu

lunmaktadır . Bu kaldırı lan Muamele Vergisi ile nispeti bildiri len İstihlâk 

Vergis inin 1951 Bütçemizdeki aksi (44 000 000) lirayı aşmaktadır . 
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Muame le Vergisi Kanunu üzerindeki çal ışmalar devam etmekte o lup, 
bu verginin bugünkü haliyle mucip olduğu adaletsizl iği ve itirazları ber
taraf edecek bir esasa bağ lanması başlıca düşüncemiz i teşkil etmektedir . 

İptidai bir karakter taşımakta olduğu muhakkak olan Hayvanlar Ver
gis inde yapı lacak amel iyenin ilk kademesini teşkil e tmek üzere, bu ver
gide (% 20) nispetinde bir tenzilat yapı lması kararlaştır ı lmış ve bu indir
men in tekabül ettiği (6 000 000) lirayı mütecaviz kısım Gelir Bütçemiz in 
tanz iminde nazara alınmıştır. 

Gelir Bütçesi gerekçesinde gelirlerimiz hakkında, kısımlar ve bö lüm
ler itibariyle geniş izahat veri lmiş olduğu için burada ayrıca tekrar lanma-
mıştır. 

Buraya kadar vermiş o lduğumuz izahatı hulâsa etmek ve takdim et
tiğimiz bütçenin mahiyetini kısaca tebarüz ett irmek için evvelâ şunları 
ifade ede l im : 

1951 yılı Bütçesinin haz ır lanmakta olduğu şu günlerde dünyan ın ik
tisadi, mal î ve siyasî şartları geçen yıla nazaran tamamen değ işmiş ve bu 
değişikl ikler memleket imizde de tesirini göstermeye başlamışt ır . 

Bütçenin gider k ısmında görülen ve üzer inde çok esaslı kanuni deği
şiklikler yapmadan artık tasarruf imkânı ka lmamış olan personel mas 
rafları, Devlet borçları, katma bütçeli dairelere ver i lmesi gereken ödenek, 
vergi lerin muayyen bir kısmı üzerinde yapı lan tahsisi var idat ge lecek yıl
lara sari taahhütler, baş lanmış olan birtakım inşaat ve teşebbüsler le bir 
k ısmı teşekkül ve müesseselere veri lmek zorunda kal ınan tahsisat yekû
nunun bütçe giderlerinin % 84 ünü bulduğunu ifade etmek, bu hale ge
tirilen bir bütçe üzerinde esaslı değişiklikler yapabi lmenin müşkülât ın ı 
göstermeye kâfidir. 

Fakat bütün bu zorluklara rağmen hükümet iniz bütçe üzer inde az ım-
sanmıyacak tasarruflar ve operasyonlar yapmış , günün zaruret ler i karşı
s ında Millî Savunma Bütçesine (10) milyon lira i lave etmiş, personel 
masraf lar ında yı l lardan beri devam edegelen ve yıllık vasat i o lan (58) mil
yon liralık artışı durdurduktan maada (9) mi lyon liralık bir tasarruf te
min etmiş, şeker İstihlâk Vergisi ile, un ve unlu maddeler in Muame le 
Verg is inden (44) milyon liralık bir indirme yapmış , Hayvanlar Verg is inde 
(6) mi lyon liralık bir tenzilat yapı lmasını kararlaşt ırmış, yat ır ımlar 
mevzuunda bütçeye, geçen yıl bütçesine nazaran fazla tahsisat ay ırmak
la iktifa e tmemiş , bu sahada memleket in malî ve iktisadi imkânlar ına 
uygun yeni bir görüş ikame etmiştir. 

Bütün bunlara rağmen hükümetiniz , yukarda tafsilatı ile arzo lunan 

sebeplerden dolayı programının ve düşünceler inin daha fazlasını bu yeni 

bütçe üzer inde aksett irmemiş o lmasından müteessirdir . 
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Bütçe Komisyonu Raporu (2) 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/77 13.11.1951 
Karar No. 32 

Yüksek Başkanl ığa 

Başbakanl ığ ın 30.XI .1950 tarih ve 1716-71 sayılı tezkeresiyle Yüksek 

Mecl ise sunulup 8.XII .1950 tarihinde Komisyonumuza tevdi edi len 1951 

Mal î Yıl ı Bütçe Kanunu Tasarısı ve bu tasarıya merbut cetveller Başba

kanın da hazır bu lunduğu 23.XII .1950 tarihinde, Mal iye Bakanın ın büt

çenin umumi heyeti üzerinde vermiş olduğu izahatı mütaak ip Komisyo

numuzca tetkik ve müzakereye başlandı. 

I. 1950 ve 1951 bütçelerinin hazır lanmaları s ırasında mevcut iç ve dış 

şart lara umumi bir bakış : 

Bütçeler in hazır lanmaları sırasında mevcut dahilî, haricî, siyasî, ikti

sadî ve malî şartların arzettikleri vaziyet ve temayül lere göre, bütçe ler in 

de şekil ve mahiyet almaları tabiî bu lunmakla tasarının tetkikına geçme

den evvel bu vakıalar üzerinde durulmuştur. 

1950 Bütçesinin hazır lanmasına tekaddüm eden 1949 senesi sonla-

riyle, 1950 senesi başlar ında dünya siyasî ahvali ger ide kalan uzun se

nelerle al ışı lmış olan karakterini muhafaza eder görünmekle beraber , eş

ya f iyatlarında dahi aşağıya doğru kayan bir meyil müşahade edi lmekte 

idi. 

Av rupa İktisadi İş Birliğine dâhil olan memleket lerde gün geçt ikçe in

kişaf eden Marshal l Yard ım sisteminin müspet neticeleriyle sağ lanan is

tihsal artışları ve bunun neticelerinden olan fiyat tenezzülleri , bu m e m 

leketlerin iktisadî ve malî hayat ında bir salah yo luna gidi lmesini m ü m 

kün kı l ıyordu. Bu arada, memleket imizde de toptan fiyat endeksler i , 

1938 yılı 100 itibar edildiği takdirde, 1949 senesinin 9 uncu ay ında (493) 

iken, mütaak ip aylar içerisinde mütemadi bir tenezzül kaydederek 12 nci 

ayda (481) 'e düşmüş olduğu gibi, 1950 yılının ilk 3 ayı sonunda (468) 'e, 

2 nci üç ay sonunda ise (430) 'a düşmüştür. 

Bu endeks, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye vâki t ecavüzünün baş lan

gıç tarihini mütaakip tevakkuf etmeksizin (420)'ye kadar -Temmuz ayı 

içerisinde- bir tenezzül kaydettikten sonra, mevzi î kalacağı zannedi len 

(2) Tutanak D., C.5. B.45. S. Sayısı 50, S. 140-153 
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bu tecavüzün, ma lûm olan şekilde genişlemesi üzerine, bi lakis hızla yük
se lmeye başlamıştır . O kadar ki, 1949'un 12 nci ayının sonunda, ona te-
kaddüm eden ilk 6 ay içerisinde kaydedi len bütün tenezzülleri t amamen 
bertaraf edecek şekilde tekrar süratle tereffü etmiştir. 

İktisadî konjonktürde husule gelen bu derin tahavvüle muvaz i 

olarak, 1951 Bütçesinde de aynı hizmetlerin karş ı lanmasını ifade eden 

rakamlarda, 1950 senesine nispetle bir fazlalık olması tabiî o larak bek

lenirken, vakıanın bu şekilde tecelli etmeyip, aynı hizmetler in aynı ra

kamlar la ve hattâ bâzı yerlerde daha küçük rakamlar la ifade edi lmiş ol

masını , Hükümet in tasarruf zihniyetinin ilk müspet ve hayırlı eseri ola

rak kabul etmek yerinde olur. 

Yüksek Meclisin tasvibine iktiran eden Hükümet programındaki ta

sarruf prensipler ine samimi bir şekilde bağlıl ık ifade eden bu tarzı hare

ketten bekleni len nihai faydanın elde edilebilmesi, bu zihniyet in idarenin 

en küçük e lemanına intikal ettirilmesiyle kabildir. Bu lüzuma bi lhassa ve 

ehemmiyet le işaret etmek isteriz. 

Konjonktür tahavvülâtıyla birlikte, Kore harbinin memleket imiz in si

yasî şart lar ında da -1950 Bütçesinin hazır lanması zamanına nispetle- bu 

yıl, m ü h i m değişiklikler tevlit ettiğini ve bu değişikliklerin madd î ifadele

rini gözler imizin önünden uzak bu lundurmamamız icabeder. 

Yurt ta sulh, c ihanda sulh prensibine milletçe bağl ı l ığ ımızın tabiî bir 

neticesi sayı lmak lazımgelen yapıcı bir zihniyetle iş baş ına geçen Hükü

metin, Millî Savunmada, savunma gücümüzü eksi l tmiyecek bazı tasar

rufları sağlamayı düşünmesine mukabi l , bi lâkis, geçen seneye nazaran 

bu hizmetler için munzam fedakârlıklar ve külfetler ihtiyar etmesi dünya 

şart lar ındaki bu değişikliğin kaçını lmaz bir neticesidir. 

Müstaki l bir hüviyet ifade eden bir bütçenin, her ne kadar kendinden 

evvelki bütçeler in tesiri alt ında kalması bir emri zaruri ise de, b izde ma

alesef bu durum muahhar bütçenin müstaki l karakterini kaybett irecek 

kadar ağırdır. Eski Hükümet ler tarafından girişilip, bugünkü Hükümet 

taraf ından, kendi iktisadî polit ikasına uygun o lmamas ına rağmen, bâzı 

işlerin ikmal ine devam etmek mecburiyet inde kal ınması ve bunun için de 

bütçes ine ağır yükler yüklemesi bu gayri tabiî halin bariz del i l ler inden-

dir. 

1950 Bütçesiyle 1951 senesi Bütçesinin hazır lanmalar ı s ırasında 

mevcut olan şartların mütalâas ında hat ır lanması laz ımgelen en m ü h i m 

farklardan biri de, 1950 Bütçesinin hazır lanması zaman ında mevcut 
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olup Haz inenin başlıca rakamları arasında yer alan Kazanç Vergis i ve 

müştakkat ın ın alışılmış, çok eski bir vergi o lmasına ve geçmiş senelere 

nispetle âzami verim haddine vâsıl o lmuş bulunmas ına mukabi l , 1951 

Bütçes inin hazır lanması sırasında Gelir Vergisi gibi yeni tatbik ed i lmeye 

baş lanı lmış olan ve ilk senesi mukadder tereddütlere yer veren bir vergi 

s isteminin tatbikına geçi lmiş olması dolayısiyle, varidat tahminler indeki 

müşkülât ın sevkettiği ileri bir ihtiyar keyfiyetidir. 

Herhangi bir sene bütçesinin çeyrek asırdan fazla bir ömre sahip olan 

bir iktidar Hükümet i tarafından hazır lanmasiyle, henüz yeni iş baş ına 

geçmiş olan bir Hükümet tarafından hazır lanması arasındaki , birincisi

nin lehine olan azim kolaylıkları ve buna karşılık yeni iş baş ına geçen ik

tidarın iş başına geçtiği tarih ile bütçesini tanzime başladığı tarih arasın

da, birbiri ardısıra yapı lan üç seçimin tabiî neticeleri olan iş hacmindek i 

artışlarla, bütçesini verimli kı lmak için alâkalı kanularda, yapı lmasın ı 

derpiş ettiği değişiklikleri derhal yapamamak imkânsızl ıklarını da, gözle

r imizin önünde bulundurmamız insaflı bir müşahade olur. 

Buraya kadar verdiğimiz kısa izahat, bir evvelki sene ile bu sene büt

çes inde yer alan rakamlar ın karşılaştırı lması suretiyle yapı lan mukaye 

selerden a lman neticeleri ve bunlara istinat eden kanaatler i i fadeden zi

yade , her hangi bir bütçenin hazır lanması sırasında mevcut çeşitli şart

ların, o bütçenin bünyes inde yaptığı tesirleri ifade e tmek içindir. 

Anayasa 'da tesbit edilmiş, bulunan müddetler dahi l inde hesabı kati

leri tanzim edilerek kabul edilmiş olmıyan iki bütçenin rakamlar ı arasın

da yapı lacak mukayese lerden al ınacak neticelerin, hakikî ve devaml ı isa

bet sağl ıyan neticeler olmıyacağı izahtan varestedir. 

II - 1951 Bütçesinin şekil ve bünyesi : 

Birinci k ıs ımda izahına çalıştığımız iç ve dış iktisadî, malî ve siyasi 

şartların âzami şekilde gayrimüsait o lmasına zamimeten, içinde bu lun

duğu ve kısmı âzamini ihtiyarı haricinde, geçmiş bütçelerden tevarüs et

tiği ağır ve kaçını lmaz şartlar yüzünden, programında yer alan kendi ta

savvurlarını ve bunları temin için düşündüğü imkânlar ını bizzat kendi

sinin yaptığı bir bütçeye aksett irememek talihsizliği ile karşı karş ıya olan 

Hükümet in tanzim ettiği bu ilk bütçe, geçmiş sene bütçeler ine nazaran 

mânas ı derin, bariz bir şekil hususiyeti arzetmektedir. Bu da bütçenin 

gider bölümlerini ihtiva eden kısmının âdi ve yatır ımlar bütçesi nami le 

birbir inden tamamen ayrı lmış iki şekli ihtiva etmesidir. 
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A) Gider Bütçesi 
1. Âdi Bütçe (A/l) 

Hükümet in ileri bir tasarruf zihniyetiyle hazırladığı âdi bütçenin gider 
tutarı (1 722 630 633) lira olup buna mukabi l normal memba lar ından te
min edeceğini umduğu varidat (1 344 590 000) l iradan ibarettir. Gelirler
le giderler arasındaki farkı teşkil eden (71 959 367) liralık miktar ise, ya
tırımlar bütçes ine tahsis edi lmiş bulunmaktadır . 

Âdi bütçe giderlerinin karşılığını teşkil eden miktarların y ine mûtad , 
normal gelir kaynaklar ından temin edilmesi, Devlet Bütçesinin bu şekil
de ikiye tefrik o lunması maksad ına tam bir mutabakat arzetmektedir . 

Bütçenin bu kısmında yer alan hizmetler ve bu hizmetler in karşıl ığı
nı teşkil eden rakamlar, bugüne kadar gelen her bütçede yer a lması mû
tat olan personel , idare, daire hizmetleri, borçlar ve çeşitli yard ımlar gibi 
zaruri masra f karşılıkları o lduğundan bunlar üzer inde yapı lan bâzı kü
çük ilâve ve tenzillerin izahını bu husus için tanzim edi lmiş cetvele (No. 
1) b ırakarak burada ayrıca üzerlerinde duru lmamış ve ya ln ızca (A/ l ) ' e 
ait masra f yekûnlar ının (1 275 271 465)'e ve (A/2) 'ye ait tahsisler yekû
nunun da (305 014 897) ye iblâğına işaret ile iktifa edilmiştir. 

2. Yatırım Bütçesi (A/2) 

İktisadî tesisat ve teçhizat ımızda harb yı l larında hâsıl o lan y ıp ranma 
ve eskimeler in süratle gideri lmesi ihtiyacı, harbi mütaakıp girişi len ikti
sadî ka lk ınma işlerimizin muayyen bir plan ve program dahi l inde, en ta
sarruflu ve rasyonel bir tarzda tahakkuk ettiri lmesi zarureti , Marshal l 
Plânı, Dünya İmar ve Kalk ınma Bankası ve benzeri dış kredi müessese 
leri taraf ından sağlanan imkânlar ın miktar, şekil ve mahiyet ler inin arzet-
tiği müsai t durum ve nihayet yı l lardan beri devam edegelen malî güçlük
ler fevkalâde bir yatırım bütçesinin tanzimini zaruri k ı lmakta idi. Filha
kika : 

a) Harb yı l larında birçok makina, alât, edevat ve teçhizat ımızda hu

sule gelen y ıpranma ve boşlukların bu defa dünya pazarları müsai t bir 

hale gel ince telâfisi için lüzumlu ve yeter miktarda amort ismanlar ayrıl

mamışt ı . Bu sebeple, bir taraftan alâkalı idare ve teşebbüsler in büyük 

miktardaki Türk parası ihtiyaçlarını karşı lamak, diğer taraftan da altın 

ve döviz stoklarımıza mümkün mertebe az müracaat suretiyle, bunlar ın 

mukabi l i olan yabancı paraları bulmak iktiza ediyordu. 

b) Harbi mütaakıp, muhtel i f İktisadî Devlet Teşekkül ler i ve Ka tma 

Bütçel i idareler iktisadî kalk ınmamız ı sağlamak için vâsi mikyasta yeni 

tesis ve yat ır ımlara girişmişlerdi ki, bu işler için dahi lüzumlu, bol ve kâ-
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fi kaynaklar elde mevcut değildi. Karayolları ile l imanlar ımız ın ele al ın

mamış metruk ve harap halleri de ayrıca ma lûmumuzdu . 

c) Export- İmport ve İmar Kalkınma bankalariyle Marshal l P lân ından 

temin o lunacak krediler, yurdumuzun kalkınması bak ımından tarihî bi

rer fırsat vasfını taşıdıkları için, yatır ım işlerimizin daha müreffeh ve ma

lî bak ımdan da daha müsait yıl lara tehiri muvafık görülmiyerek, Devlet 

Bütçes inin yeni bir zihniyetle tertibi ihtiyacı kendini hissett irdiğinden, 

1950 Bütçesinin 7 nci faslında yer alan bu türlü hizmetler için, 1951 de 

müstaki l bir yat ır ım bütçesi tertibi yo luna gidi lmekle çok daha rasyonel 

ve isabetli hareket edilmiştir. 

Hükümet in âdi bütçeye tahsis ettiği, normal kaynaklar ından arta ka

lan (71 959 367) lirayı yatır ımlar bütçesine tahsis eylemesi ne kadar isa

betli ise, sayısız ihtiyaçlarını karşı lamak için mâruz bu lunduğu zorlukla

rı yeneb i lmek üzere, mevcut kanunların bahsettiği imkânlar dahi l inde 

tasarrufa riayetkar o lmak hususunda gösterdiği dikkatl i titizliği, memle 

ket kalkımasını temin için iktisadî c ihaz lanmaya verdiği ehemmiyet i ve 

b i lhassa zirai kalkınmayı hız landırma düşüncesiyle yol ve su dâvalar ına 

bir inci p lânda yer vermesini ve bu temel dâvaları arızasız bir şeki lde sağ

lamak için de yatır ımlar bütçesini âdi bütçe içerisinden ayırmış o lmasını 

ve bu cihete geçen seneye nazaran (38 282 048) lira fazlasiyle (304 472 

659) liralık bir meblağ tahsis etmiş bulunmasını , büyük, çok masraf l ı ve 

uzun vadeli teşebbüsler yerine, küçük, az masrafl ı ve kısa vadeli teşeb

büslere ehemmiyet vermiş olmasını millî ka lk ınmamız ı h ız landırması ba

k ımından isabetli telâkki etmek yer inde olur. 

Komisyonumuz, Devlet Bütçesinin tanziminde müsaki l bir hüviyet 

a lan yat ır ımlar bütçesinden beklenilen müspet neticelerin elde edilebil

mesi için, yatır ım karakteri arzeden umumi hizmetler in munta zam bir 

tasnif dahil inde, sektörler itibariyle programa rapto lunması ve bu k ısma 

yat ır ı lacak tahsisatın m ü m k ü n olduğu kadar senesi içerisinde işin ikma

lini temin edecek bir tarzda teksif olunarak, bugüne kadar cari o lan tah

sisatın serpiştiri lmesi usulünden sureti katiyede sarfınazar edi lmesi lü

z u m u n a kanidir. 

B) Gelir Bütçesi 

Hükümet tasarısında muhtasar bir şekilde izah edi lmiş olan Gelir 

Bütçesi haiz o lduğu bünye ve hüviyet itibariyle geçmiş senelere nazaran 

esaslı bir fark ve hususiyet arzetmektedir. Bu da : Uzun yı l lardan beri 

tatbik edi legelmekte olan Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvet le

r ine Yard ım vergileriyle bunlara bağlı fevkalâde zam vergi ler inin yer ine 
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ka im olan Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergilerinin ilk olarak bu bütçede yer 

a lmış bu lunmas ı keyfiyetidir. 

Kazanç Vergisi ve buna müteferri vergiler hâsılatının en ver imli dev

resine rastl ıyan bu intikal hâdisesi, tesadüf ettiği zamanın nezaket ve 

ehemmiyet i bakımından Hükümet i , belki haklı ve fakat mübalâğa l ı bir 

ihtiyata sevketmiş olduğu içindir ki, bu verginin hizmet erbabına tatbiki 

hususunu bir sene müddet le geciktirmek talebiyle, vergi kaynaklar ın ın 

son konjonktür tahavvülât ından doğan farklı ver im kabil iyetleri üzer inde 

durmaksız ın düşük tahminler yapmak yo luna sevketmiştir. 

Devlet varidatı meyanında çok mühim bir yekûn tutan Kazanç ve bu

na müteferri vergilerin mükellefler arasındaki sureti tavazzuuna göre son 

senelere ait dört yüz küsur milyonluk kısmı içerisindeki iştirak nispeti 

2/3 raddes inde olan ve millî gelir içerisindeki payı ise ancak % 13'ü bu

lan hizmet erbabına, Gelir Vergisinin bir sene müddet le geç tatbik edil

mesini hem vergi adaletiyle ve hem de bu sınıfın, içinde bu lunduğu çe

şitli mahrumiyet ler le kabili telif bulmayan Komisyonumuz, bu mevzuda 

Yüksek Mecl is in muhtel i f vesilelerle izhar ettiği umumi arzu ve temayül

lerine uyarak, Gelir Vergisini bu zümreye de tatbik etmek imkânlar ını 

arayıp bu lmak üzere, mesaisini varidat bütçesinin kaynaklar ı üzer inde 

teksif etmiş ve bu imkânları bi lhassa son aylardaki harb ekonomis i kon

j onk türünün yarattığı müsait bir zeminde bulmak suretiyle bütçenin 

(1 344 590 000) l iradan ibaret olan varidat tahminlerini (1 344 988 235) 

lira olarak tespit etmiştir. 

Gelir bütçesi üzerinde yapı lan tetkiklerle, bu tetkiklerden al ınan ve 

komisyonumuzca mazharı tasvip olan neticeler, hususi raportör ler imiz in 

rapor lar ında mucip sebeplerle birlikte bertafsil izah edi lmiş o lduğu cihet

le, bunlar ın tekrarı cihetine gidi lmemiştir. 

Gelir Vergisinin memur, müstahdem, emekli , işçi, dul ve yet imlere de 

mut lak olarak tatbikmdan doğan malî külfet ve fedakârlık " 194 " mi lyon 

lira gibi istisgar edi lemiyecek muazzam bir rakama bal iğ o lmas ına rağ

men, adetleri dokuzyüz bine yaklaşan bir kit lenin üzüntülü bir hal alan 

intizarlarına vergi adaletine sadakat ve ittiba suretiyle, Hükümet tarafın

dan gösteri len muvafakat şeklindeki müsbet karşılığı memnuniye t l e kar

ş ı lamamak kabil değildir. 

Hükümet tasarısında yer alan tahminlerle, Komisyonumuzca iktisadî 

konjonktürün seyrine ve Gelir Bütçesi Hükümet taraf ından hazır landık

tan sonra al ınan en son tahsilat rakamlar ına göre ayar lanan tahminler

den başl ıcalarının karşılıklı mukayeseler i berveçhi âtidir : 
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Vergi 

Hükümet in 

teklifi 

Komisyonun 

teklifi 

Ücret lerden alınacak kısım haricinde 

Gelir Vergisi hasılası 

Gümrük Resmi 

İthalât Muamele Vergisi 

İmalât Muamele Vergisi 

Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi 

Ham Petrol İstihlâk Vergisi 

Kahveden a lman İstihlâk Vergisi 

Benz inden a lman Yol Vergisi 

Damga Resmi 

98 000 000 

115 460 000 

95 190 000 

96 260 000 

117 000 000 

12 880 000 

18 160 000 

17 840 000 

33 420 000 

145 000 000 

140 000 000 

127 000 000 

110 000 000 

130 591 000 

16 000 000 

21 400 000 

21 000 000 

35 250 000 

Komisyonumuz tarafından yapılan bu artırmalar hakkındaki izahatı

mıza son vermeden evvel, Gelir Vergisi için tespit edilen (315) mi lyon li

ralık muhammenat ın fazla olmadığını tebarüz ett irme bak ımından 

Büyük Millet Meclisinin 8 inci faaliyet devresi içerisinde (Gelir Verg is inin 

geçici 3 üncü maddesindeki , hizmet erbabının vergi lerine 1951 yı l ında % 

25 zam yapı lması hakkındaki hükmün kaldır ı lmasına mütaal l ik o lan 

teklifin Geçici Komisyona havale edilmesiyle, Komisyonda cereyan eden 

müzakere ler in neticesine dair olan 3.V. 1949 tarih ve esas 171/1 ve 4 

sayılı kararda da) Gelir Vergisinin ilk tatbik yı l ında getireceği var idat ın 

(300) mi lyon lira olarak tespit ve irae edilmiş o lduğunu hat ır latmak 

yer inde olacağı gibi, hizmet erbabı için vukubulacak fiilî tahakkukat ve 

tahsilatın da (115) milyon liradan ibaret bulunan tahmin miktarlar ını 

aşması ihtimalinin ileri sürüldüğünü de bi ldirmek muvafık olur. 

Bugüne kadar gelen bütçelerde olduğu gibi, Hükümet in 1951 senesi 
için getirdiği bütçede dahi vasıtasız vergilerden elde ettiği var idat ın 
vasıtalı vergi lerden elde ettiği varidata nazaran daha dun bir nispette yer 
a lmış bu lunmas ı keyfiyetinin vergi adaleti prensipleri ile kabili telif 
görülmediğ i , gelecek senelerde devlet varidatındaki bu terkip tarzının, 
vasıtasız vergiler hasılatının artırılması ve aradaki nispetin azalt ı lması 
şekl inde bir ist ikamete yönelt i lmesinin matlûp bu lunduğu noktas ına 
işaret ederken bir nebze de bugüne kadar gelip geçen Hükümet ler in tak-
ibettikleri vergi politikası üzerinde durulmasında fayda mülâhaza edil
miştir. Şöyle ki : 

Her memlekette olduğu gibi bizde de Büyük Millet Mecl is inde cereyan 

eden tart ışmalardan en büyük ve en ehemmiyet l i olanlarının, bütçeler in 

müzakeres i sırasında yapıldığı ve bu münakaşa ve tenkidlerin ekseriyet-
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le tasarruf talepleri şekl inde ileri sürüldüğü malûmdur . Lüzumlu hizmet

lerin yap ı lmamas ı vaziyetini dahi kabule mecbur bırakacak kadar ileriye 

götürülen bu zihniyetin, müsbet o lmaktan ziyade menfi neticeler doğur

duğu muhakkakt ı r . Bugünün modern devletinin mümeyy iz vasfı, tasar

ruf mülâhazalar iy le hizmet yapmaktan çekinmek değil bi lâkis kabil o ldu

ğu kadar çeşitli hizmetler görmek o lduğuna göre bizde de bu lü zumun ta

hakkukuna imkân verecek çarelerin aranıp bu lunmas ı lâzımdır. Hepi

mizce ma lûm olan bir hakikattir ki, Devletimiz vatandaşlar ın â m m e hiz

met ler inden istifadeleri ve malî iktidarlariyle mütenas ip modern m â n a d a 

âdil ve ver imli bir vergi politikası takip etmekten henüz çok uzaktır. An 

cak bütçe masraflarının ve vergi yükünün pahalı l ığa yol açmamas ı ve 

hususi faaliyet sahalarını t ıkamaması , umumi menfaat bak ımından üze

r inde ehemiyet le durulması gereken bir meseledir. 

K ısmen olsa dahi, ilk tatbik senesinin neticelerini yak ında a lmaya 
başl ıyacağımız yeni Gelir Vergimiz muasır Dünya memleket ler inde tatbik 
o lunan mümas i l gelir vergileri şekil ve vasfını taş ımaktan mahrumdur . 
Memleket imiz in her sahadaki kalkınmasının devamlı imkân kaynağı ola
cak olan bu vergiden mat lûp geniş randımanl ı neticelerin al ınabi lmesi 
için bu verginin, bugünkü bünyesi içinde yer a lmış bu lunan noksanl ık
larının en kısa bir zamanda gideri lmesi lâzımdır. Bunun için de hâlen 
Gelir Verg is inde mevcut birtakım muaflık ve istisnaların daral t ı lması su
retiyle şümullendir i lmesi ve Vergi Usul Kanununun kaçıkçıl ığı önl iyecek 
hükümler le teçhiz edilmesi temenniye şayandır. 

Vergi mevzuat ımızda mevcut olan aksakl ıkların ve birçok ahvalde 

müke l l e f l e r in a leyhler ine tecel l i eden ada le ts i z l ik le r in o r t adan 

kaldır ı lmasını sağlamak için çeşitli kanunlar ımız üzer inde yapı lması 

zaruri bu lunan tetkiklere bir an evvel başlanı lması ve yap ı lmakta olan 

çal ışmalar ın süratle bitiri lmesi lüzumuna işaret ederken bu arada, iç inde 

yaşadığ ımız bu buhranlı devrenin icapları bak ımından gerekli tedbirleri 

a lmakta olan Amerika, İsviçre, Fransa ve sair yabancı memleket ler in bu 

sahadaki faaliyetlerinin calibi dikkat o lduğunu işaret e tmek isteriz. 

C) Bütçe Açığı 
Gelir Vergisinin hizmet erbabına tatbikini bir yıl sonraya b ı rakmak 

esas ına göre hazır lanmış bulunan Hükümet Bütçe tasarısında, 1951 ma

lî yı l ının U m u m i Muvazeneye dâhil daireleri bütçe açığı (232 513 292) li

ra olarak tespit edilmiştir. 

Y ı l lardan beri takip edilegelen ve memleket in gelir kaynaklar ına tak

viyeye h izmet etmekten ziyade cı l ızlaştırmaya müntehi o lan devletçi bir 
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iktisat polit ikasının malî vaziyet imizde müzminleşen ilk neticesi bütçe 
açıkları o lmuştur. 

Fi lhakika, 1933'ten it ibaren bütçelerimiz devamlı olarak açık vermek
te bu lunmuş ve yıl larca müddet bütçelerimiz açıkla bağlandığı halde Ma
liye Bakanl ığ ımız ın bütçelerin dek olduğu hususunda ısrarlı beyanlarda 
bulunmalar ı âdet o lmuştur. 

Memleket in mâli vaziyet inde müzmin bir hal aldığı muhakkak o lan 

bütçe açığının, iktidarın el değişt irmesine rağmen derhal bertaraf edil-

miyeceği aşikâr o lduğuna göre, Hükümet in 1951 Bütçe yı l ındaki muvaf

fakiyet veya ademi muvaffakiyetini ancak cari masraf lara taallûk eden 

Âdi Bütçedeki açığın aynı tempoda devam etmesine son verip veremediğ i 

noktas ında aramak lâzımdır. 

1951 bütçesi, geçen yıla nazaran, ilk bakışta (58 574 292) lira fazla 
bir açıkla Meclise takdim edi lmiş gibi görülmekte ise de, Hükümet gerek
çesinin VII nci sayfasında izah olunan sebepler dolayısiyle, gerekli i lâve 
ve tenzil lerin yapı lmasından sonra geçen yılın bu seneki bütçe rakamiy-
le mukayeseye esas ittihaz olunabilecek miktarının bidayeten bütçe ta
sarıs ında yer alan 1 487 208 563 lira değil, 1 574 418 731 lira o lduğu
nu kabul e tmek iktiza eder. Bu bakımdan, 1951 bütçesinin geçen yıl büt
çesine nazaran açık fazlasının ilk bakışta olduğu gibi 89 894 729 lira ol
mayıp , hakikatta 29 684 561 l iradan ibaret o lduğu anlaşılır. 

1951 bütçesindeki bu açık fazlası cari hizmet masraf larının bir mik

tar artır ı lmış o lmasından ileri gelmiş olmayıp bu seneki Bütçeye 38 282 

048 liralık fazla yatır ım tahsisatı konulmuş o lmasından ileri ge lmektedir . 

Komisyonumuzda gerek Gider Bütçesi ve gerekse Gelir Bütçesi üze
r inde yapı lan tadiller sonunda bütçe 235 298 127 lira bir açıkla bağla
narak Yüksek Meclise sunulmuş bulunmaktadır . 

1951 bütçesine ait bu açığın karşı lanma şekli de tasarının 3 üncü 
maddes inde zikredilmiş olduğu veçhile berveçhi âtidir : 

A ) Av rupa İktisadi İş Birliği camiasına dâhil olan memleket ler arasın

daki ticarî mübadele ler i ve bu mübadele lerden mütevel l i t tediyeleri ko

laylaşt ırmak maksadiy le teşekkül eden Avrupa İktisadi İş Birliği nezdin-

de, 25 mi lyon dolarlık alacaklı başlangıç meblağ ından, 1 T e m m u z 1951 

tarihine kadar kullanılacak miktardan Türk Lirası olarak elde edi lecek 

karşıl ık. 

Bu krediden istifade için Tediye Birliğindeki hesabımız ın devaml ı ola

rak açık vermesine intizar o lunacak ve bu da 1 T e m m u z 1951 tarihine 

kadar devam edebilecektir. 
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C) Devlet Borçları : 
Devlet bütçeler imizin cari şeklinin, Devlet umumi muhasebes in i vu

zuhla tesbit e tmekten uzak bu lunduğunu ifade ederken, bu kifayetsiz
liğin başl ıca sebebinin Millî murakabenin bugüne kadar lâyikiyle tecelli 
e tmemes inden doğan sakim itiyatlarda aranması isabetli bir teşhis olur. 

Hükümet gerekçesinde de ifade edildiği veçhile, "Büyük Mecl isçe ve 
umumi efkârca durumun ana hatları ile bir bakışta kavranabi lecek hale 
gelmesini , bütçede samimiyet, vuzuh ve millî murakaben in gereği gibi 
iş leyebi lmesi bakımlar ından ihmal o lunmayacak bir zaruret o lduğu 
müta laa olunmalıdır" . Bu icapların tahakkukuna imkân vereb i lmek için 
ise, Devlet Bütçesi, katma bütçeler, İktisadi Devlet Teşekkül ler i ve hattâ 
Haz ineden yard ım gördüğü nispette özel idare ve belediyeler ve bu 
dairelerin kurduğu tüzel kişiliği haiz teşeküllerin borçlarını bir arada 
müta laa e tmek iktiza eder. 

1951 senesinde Hükümet bu ihtiyacı tespit e tmekle ka lmamış ve y ine 
gerekçede belirtildiği veçhile, Devlet faaliyet sahalarını kavramak üzere 
Devlet in gelir ve giderlerini ve hakiki açık miktarını gösterecek bir usul 
üzer inde ihzari çal ışmalara da başlanmıştır . 

(2 565 546 236) l iraya varan Devlet borçlarının 1949 ve 1950 seneleri 
sonundaki müfredatı aşağıdaki cetvelde gösteri lmiştir. 

31.12.1949 31.12.1950 Art ış 
Genel bütçeden ödenen iç, 
dış ve dalgalı borçlar 1 400 007 354 1 625 877 534 225 870 180 
İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait borçlar 295 600 767 389 270 206 93 669 439 
Katma bütçeli dairelere ait 
borçlar 435 352 862 530 979 402 95 626 540 

Diğer müesseselere ait borçlar 17 926 515 19 419 094 1 492 579 

2 148 887 498 2 565 546 236 416 658 738 

Görülüyor ki, umumi ve katma bütçelere ait borçlarla İktisadi Devlet Teşek

küllerine ve sair müesseselere ait borçlar geçen yıla nazaran 416 658 738 liralık 

bir artış kaydederek ceman 2 565 546 236 liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Geçen yıllarda istimlâk edilmiş ve henüz sahiplerine ödenmemiş olan 2 000 

000 liralık tahsisat da Komisyonumuzda ilâve olunarak 1950 yılı sonu borç mik

tarı bu suretle 2 milyon fazlasiyle 2 567 546 236 liraya baliğ olmuştur : 

Bu artışın sebepleri aşağıda belirtilmiştir : 

Devlet borçlarının tarzı terekkübü (iç ve dış borçlar, dalgalı ve konsolide 

borçlar) ve gelişme seyri hakkında, sebepleriyle birlikte hususi raportörlerimizin 
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raporlarında geniş izahat verilmiş olduğu için bunların tafsilinden burada ihtiraz 

edilmiştir. 

İç borçlanmalarda, calibi dikkat olan cihet, bilhassa 1938 senesinden itiba
ren Hazinenin, kanununda yazılı olduğu üzere, vazifeleri arasında "Hükümetle 
müştereken Türk evrakı nakdiyesinin müstakbel istikrarına matuf tedbirleri itti
haz etmek" keyfiyeti de mevcut olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, bu 
vazifesiyle kabili telif olamıyacak şekilde müracatta bulunmasının usul haline 
gelmiş olması keyfiyetidir. Fiyatların yükselmesine sebep olarak para kıymeti ve 
binnetice memleketin malî istikrarını tehdit eden bu borçlanma usulünün yavaş 
yavaş terki yoluna gidilmesini ve bir nevi gizli enfilasyon demek olan bu emisyon 
siyaseti yerine, istikraz usulünün tercih olunması temenniye şayandır. 

D) Altın ve Döviz Vaziyetimiz : 

Altın mevcudumuz, 1949 yılı sonunda 137 016 882 kilo iken 1950 senesi so

nunda 133 110 154 kiloya düşmüş olup, bu da, 1949 Haziran bidayetinde Fede

ral Reservü Bank'a terhin edilen 10 ton altının bir kısmının mecburi satışından 

tevellüt etmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının günlük döviz vaziyetlerine göre dö

viz mevcudumuz, geçen sene sonunda 29 439 000 lira iken 1950 sonunda 

24 464 000 liraya düşmüş bulunmaktadır. 

1950 senesi zarfında, Avrupa İktisadi İş Birliğine dâhil memleketler arasında 
dış ticaret rejiminin çok taraflı bir hale getirilmesi ve aynı zamanda tadiyatta ta
kip edilmesi lâzımgelen esaslara dair olan Avrupa Tediye Birliğinin liberasyon 
usulünü tatbika geçmesi, henüz serbest ithalâtı karşılamaya kâfi gelecek ihraca
tı olmayan memleketimizde döviz mevcudumuzun azalması tabiîdir. Nitekim, bu 
yeni serbest rejim içerisindeki vaziyeti düşünülerek memleketimize 25 milyon do
larlık başlangıç kredisi tahsis edilmiştir. 

Memleket ler in iktisadi bünyelerini normal usullerle takviye ederek 
para kıymetlerini muhafaza ve Milletlerarası mübadele ler in inkişafını te
min suretiyle malî istikrarı sağlam temeller üzerine o turtmak gibi müs 
pet ve fakat uzun vadel i yardım sisteminde geniş nispette muvaffak olmak 
Hükümetlerin takip edecekleri iktisadi ve malî politika ile yakından alâkalıdır. 
1951 Bütçesinin tertip ve tanziminde, bütçe ile Hükümetin iktisadi ve malî saha 
arasındaki bu derin münasebete hâkim olan zihniyeti takdirle müşahede olun
muştur. 

V - Temenniler: 

Komisyonumuz, bütçe müzakereleri esnasında izhar edilen ve Heyetin tasvi

bine mazhar olan temennilerin tahakkuk ettirilmesi hususunda Hükümetin dik

katini çekmiş bulunmaktadır. 
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Hükümetin temennilerle alâkalı olarak alacağı tedbirler ve yapacağı hazırlık
lar bütçe senesi içinde Komisyonun Riyaset Divanı ve Raportörleri tarafından 
ehemmiyetle takip edilecektir. 

Başlıca temennilerin müfredatı aşağıda kısaca gösterilmiştir : 

1. Bütçelerde aranan vuzuh ve samimiyet bilhassa demokratik rejimle idare 
olunan memleketlerde hususi bir ehemmiyet arzeder. Vatandaşların Devletin 
umumi gelir ve giderlerini, borçlarını, bilmek ve öğrenmek hakları kadar tabiî bir-
şey tasavvur olunamaz. Bu sebeple, zamanımızda Bütçe kanun tasarılarını, Dev
let idaresinin yükünü taşıyan vatandaşları tatmin edecek açıklıkla yazılmış esba
bı mucibe lâyihaları veya gerekçeleri eklemek mûtad olmuştur. Bu itibarla, gele
cek seneler bütçe tasarılarına efkârı umumiyeyi tatmin edecek, Millî murakabe
yi kolaylaştıracak ve lüzumunda ihsai malûmatı da ihtiva eden gerekçelerin ek
lenmesine ihtimam gösterilmesi : 

2. Bütçenin mer*i kanunlar hükümlerine göre izharı lazımgeldiği cihetle büt
çelerin Hükümetçe tanziminden mukaddem, Bütçe ile ilgili teşkilât ve Devlet ge
lir ve giderleriyle alâkalı tasarıların kanuniyet kazanması için vaktinde teşebbü
se geçilmesi. 

3. Hayat pahalılığı, fakir ve ortahalli tabakaların geçim şartları üzerinde git
tikçe artan bir tazyik yaratmaktadır. Müreffeh bir millet haline gelebilmemiz, 
alınteriyle maişetini kazanan kitlenin sıkıntıdan ve darlıktan kurtulabilmesine 
bağlıdır. Hükümetin enflasyon tesirlerine karşı fiilî netice verecek tedbirlere baş
vurmasına ihtiyaç vardır. Pahalılık mevzuu üzerinde ehemmiyet ve hassasiyetle 
durulması lüzumuna işaret ederiz ve bu meyanda ihtikârın cezai müeyyidelerini 
takviye zaruretini belirtiriz. 

4. Bâzı umumi hizmetlerin muhtelif daireler arasında parçalandığı ve bu yüz
den lüzumsuz tedahüller ve muzaaf çalışmalar mevcut olduğu, bu durumun Hü
kümette ve idarede mevcut olması gereken koordinasyonu işgal edebileceği, Büt
çe bakımından ise hizmet masraflarının kabarmasını intaç ettiği müşahade olu
narak Devlet hizmetlerinde kadro şişkinliğine sebebiyet vermeden reorganizasyo-
na gidilmesi (Devlet sağlık teşkilâtiyle, Devlet matbaalarının, telefon işlerinde 
teçhiz ve tesisat işlerinin bir merkezden idare olunması, istatistik mevzuunda, 
alâkalı dairelerin İstatistik Genel Müdürlüğünden faydalanmaları, dış teşkilâtta 
muhtelif dairelerin aynı binalarda toplanması vesaire gibi). 

5. Bütün resmî dairelerin, suiistimal vukuu ihbar edildiğinde, her işe takdi-
men ve tercihen, vatandaşların resmî makamlara karşı olan itimadını takviye et
mek ve halkı vicdan huzuruna kavuşturmak için bu suiistimal ihbarlarını, ele 
alarak hâdiseyi teftiş ettirmeyi ihmal etmemelerinin usul ittihaz olunması. 

6. Resmî idarelerin usule uygun olarak istimlâk kararı almadan katiyen va

tandaşların tapulu mülklerine müdahale etmemeleri; istimlâk kararları kaziyei 

838 



BÜTÇE KANUNLARI 

muhkeme halini almış olan mülk sahiplerine bütçede ödenek tahsisat mevcut ol
madığı takdirde ilk sevkolunacak Münakale Kanunu tasarısı ile gereken miktar
da tahsisat talep etmeleri, 

7. Ehliyetten ziyade kıdem esasına dayanan ve ehemmiyet veren Barem Ka
nununun, ehliyetleri teşvik kifayetsizlikleri de tasfiye edecek bir başka sistemle 
değiştirilmesi için çalışılması, 

8. Anadolu Ajansı gelecek senelerde bütçeden yardım görmeye devam edecek 
ise, hizmetin ıslahı ve hukukî statüsünün tespiti, 

9. 25 Aralık 1949'da Tahran'da İran Hükümetiyle imzaladığımız bir anlaşma 
mucibince Şark Hududunu Akdeniz'e bağlıyacak iki transit yolu inşaasını taah
hüt etmiş bulunuyoruz. Bu yolların inşası aynı zamanda mahrumiyet bölgeleri
nin iktisaden kalkınmasını kolaylaştıracaktır. Yeni bütçe yılı esnasında Mardin -
İskenderun ve Van - İskenderun yollarının ıslâhı ve Birecik Köprüsünün yapıl
ması, 

10. Emniyet teşkilatının tevhidi, bu olmadığı takdirde Jandarma Genel Ko
mutanlığı Merkez Teşkilâtına dair bir Kanun çıkartılması, 

11. Bâzı dairelerde, Bütçe Kanununa mevzu tahsisatla mütedavil sermaye ih
das olunarak işletmeciliğe geçildiği görülmüştür. İlgili idarenin murakabesinden 
gayrı bir murakabeye tâbi olmadığı görülen bu türlü işletmelerin bir nizama tâbi 
olmalarının temini, 

12. Birçok dairelerde memurların meslekî bilgilerini artırmak maksadiyle açı
lan kursların gerek tedrisat ve gerekse idarî kadrolarının gözden geçirilmek sure
tiyle bu kursların behemehal kuruluş maksatlarına uygun olarak çalışmalarının 
sağlanması, 

13. Hizmetler kadrosunun malî yıl içinde bir revizyona tâbi tutulması, 
muhtelif dairelerin ücret baremleri arasında teadül temin edilmesi, kadro ade
dinin hizmet hacmma göre ve tasarruf zihniyeti ile ayarlanması, 

14. Dairelerin döşeme ve demirbaş masraflarının bütçede ayrı maddeler 
halinde gösterilmesine karar verilmiştir. Bâzı dairelerde ihtiyaçtan fazla döşeme 
ve demirbaş mevcut iken, aynı maddeleri diğer dairelerin hariçten mubayaa et
meleri bir israf mevzuu olarak mülâhaza edilmiştir. Hükümet emrindeki döşeme 
ve demirbaş efektiflerinin masraf daireleri arasında ihtiyaca göre taksimine im
kân verecek bir koordinasyon temini; 

15. Âmme borçlarının bütçe tasarısında istikraz tarihlerinin, resülmalin, faiz 
amortisman taksitlerinin, muacceliyet tarihlerinin ve her malî seneye tekabül 
eden tediye miktarlarının sarahatle ve vuzuhla anlaşılabilecek şekilde tertip 
olunması; 

16. Dairelerin teşkilât kadrolarına merbut olan kadro cetvellerinin de bütçe
lerine raptedilerek sunulmasının usul ittihaz edilmesinin Maliyece temini; 
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17. Her yıl -Kanunlarda emredildiği veçhile - (E) cetvelinin bütçeye raptedile
rek gönderilmesinin usul ittihazı; 

18. Özel idarelere ait hastanelerin umumi muvazeneye alınıp Devlet hastane
leri haline tahvilleri hususunda umumi prensip esaslarının tespiti; 

19. Diğer katma bütçeli idareler; 

Katma bütçeli dairelerden iktisadi karakter arzedenleri, ticarî usullerin ge
rektirdiği hareket serbestisine ve çabukluğuna malik olmaktan mahrum bulun
maktadır. Bu itibarla : 

a) Bu idarelerin bürokratik çalışma tarzlarını bertaraf edecek ve idare organ
larına verilecek salâhiyetle mütenasip cezai müeyyideleri ihtiva eden yeni bir hu
kuk statüsüne kavuşturulmaları, 

b) Birbirinden çok çeşitli mevzuları bünyesinde topladığı görülen Evkaf Genel 
Müdürlüğü çalışmalarını gözden geçirerek, mühim imkânlara sahip olan bu te
şekkülün Devlet Bütçesine yük olmakta devam etmesine mâni olacak gerekli ted
birlerin alınması, 

c) Üniversite bütçelerinin, murakabeyi kolaylaştıracak şekilde yeknesak bir 
esasa raptolunarak hazırlanması. 

d) 1951'de İstanbul'da toplanacak Şarkiyat Enstitüsü mesaisiyle alakalana
rak bu toplantı masraflarına bütün hükümet dairelerince iştirak olunması, 

Komisyonumuzca temenniye şayan görülmüştür. 

Yukarda izah edilen esaslar dahilinde tanzim edilen 1951 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı cetvelleriyle birlikte Kamutayın tetkikına arzedilmek üzere Yüksek Baş-
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
İstanbul Burdur Çanakkale Bursa 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat H. Şaman 

Afyon K. Ankara Antalya Aydm 

A. Veziroğlu M. Bayramoğlu A. Sarıoğlu E. Menderes 
Balıkesir Bolu Çanakkale Diyarbakır 

E. Budakoğlu M. Güçbilmez K. Akmanlar M. Ekinci 
Elâzığ Erzincan Eskişehir Giresun 

Ö.F.Sanaç Muhalifim. A. Potuoğlu M. Şener 

N. Pekcan 
Gümüşhane Hatay İstanbul İstanbul 
K. Yörükoğlu Muhalifim. Bâzı noktalarda mülâha- F. Sayımer 

C. S. Siren zalarım var. Söz hakkım 
mahfuz olmak şartiyle. 

A. H. Başar 
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İstanbul İzmir Kastamonu Kastamonu 

C. Türkgeldi B. Bilgin Muhalifim. H. Türe 
T. Coşkan 

Kırklareli Kırşehir Konya Konya 
Ş. Bakay 0. Bölükbaşı R. Birand M. Â. Ülgen 

Bulunmadı. 
Malatya Maraş Mardin Ordu 

Muhalifim. N. Ökmen Muhalifim. R. Aksoy 

M. S. Eti R. Erten 
Rize Seyhan Sivas Tokat 

0. Kavrakoğlu Dr. S. Ban H. İmre S. Atanç 
Trabzon Trabzon Urfa Van 

Muhalifim. S. F. Kalaycıoğlu Dr. F. Ergin Muhalifim. 
C. R. Eyüboğlu F. Melen 

Muhalefet Şerhi 

Bütçenin tanzimine hakim olan umumi görüş tarzı ve bilhassa : 

1. Devlet teşkilat ve masraflarında mümkün gördüğüm tasarrufların yapıl
mamış ve bu sebeple bütçenin büyük bir açıkla tanzim edilmiş olması; 

2. Kısmı azamı Doğu illerimizde bulunan mahrumiyet bölgelerinin kalkındı
rılması ve nispeten ilerlemiş olan illerimiz seviyesine ulaştırılması için ek ödenek
ler ayrılmamış bulunması; 

3. Anayasanın çıkarılmasını emrettiği. Cumhurbaşkanının ödeneğini, bakan
ların görev ve sorumluluklarını gösterir kanunların henüz Meclise sunulmamış 
ve demokrasi esaslarına aykırı hükümlerin kaldırılmasını temin edecek kanun 
tasarılarının hazırlanmamış bulunması; 

4. Ödenekleri kanunla tespit edilmemiş bâzı makamlara tahsisat ayrılması; 

5. Gelir Vergisinin adalet prensiplerine uyacak ve bütün büyük kazançları ih
tiva edecek şekilde tadil edilmeden bütçenin bağlanmış olması; 

6. Devlet işletmeciliğini rasyonel esaslara istinat tespit eylemek suretiyle hu
susi teşebbüs sahasına serbesti ve bu nevi sermayeye emniyet vermek maksadiy
le bir (Millî ekonomi plânı) nın hazırlanmamış bulunması hakkındaki tenkidleri-
me Hükümetin Bütçe Komisyonu huzurunda verdiği cevapların tatmin edici gö
rülmemesi; 

bakımlarından muhalifim. 

Yukarda arzedilen noktalarda diğer bâzı hususlar ve Hükümetin umumi si
yaseti üzerindeki görüşlerimi açıklamak maksadiyle söz hakkımı mahfuz bulun
duruyorum. 

Mardin 

Dr. Kemal Türkoğlu 
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GENEL KURULDAKİ GÖRÜŞME (*) 

1. - 1951 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Komisyonu Raporu 
B A Ş K A N - Gündemimiz 1951 Bütçe Kanunu tasarısının görüşü lme

sine dairdir. Söz, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ındır. 

MAL İYE BAKANI HASAN POLATKAN (Eskişehir) - Muhte rem arka

daşlar, 

1951 Bütçesi Yüksek Heyetiniz adına Bütçe Komisyonunda geceli 

gündüz lü ; uzun, esaslı ve değerli tetkiklerden sonra huzurunuza getiril

miş bulunuyor . 

Bütçe Komisyonunun tetkikatı neticesinde son aldığı şekle göre, ana 

hatları itibariyle 1951 Bütçesi şöyle bir manzara arzetmektedir : Bütçe

nin gider kısmı, Hükümet tarafından iki cetvel hal inde tertip edi lmiştir . 

Birincisi, yatır ımlar dış ında kalan cari hizmetler giderlerini gösteren A/1 

işaretli cetvel, ikincisi de envest isman giderlerini ihtiva eden A/2 işaretli 

cetveldir. 

Cari hizmetler giderleri 1 275 271 465 lira, envest isman giderleri de 

305 014 897 lira o lmak üzere 1951 Bütçesinin gider kısmı ceman 

1 580 286 362 liraya baliğ o lmuş bulunmaktadır . 

Buna mukabi l , 1951 Bütçesinin B işaretli cetvelde göster i len gelir 
kısmı, Bütçe Komisyonunda 1 344 988 235 lira olarak tespit o lunmuş
tur. 

Buna nazaran, giderlerle gelirler arasında 235 298 127 liralık bir fark 

mevcuttur . Bu farkın 146 640 000 lirası, Av rupa Tediye Birliği kurulma

sı hakkındaki anlaşmanın 10 uncu maddesi gereğince tahsis edi lmiş bu

lunan poz isyon insiyal ile Avrupa Kalk ınma Programı gereğince memle 

ket imize tahsis edilmiş bulunan vasıtasız yard ımlardan elde edi lecek 

karşı l ık lardan temin edi lmiş o lduğundan, bugün için açık miktar ın ın an

cak 88 658 127 liradan ibaret o lduğunu kabul etmek zaruridir. 

Böyle bir açığın vücudu envest isman bütçemiz in geçen yı l lara nispet

le, geniş olarak kabul edi lmesinden ileri gelmektedir . İç istikraz imkânla-

(*) Tutanak Dergisi: C. 5, Sayfa 151, 152, 201 : 270, 273, 336, 339 : 421, 425, 
506, 513,531, 532 : 578, 586 : 596, 596, 607, 608 : 612, 659 : 683, 683 : 750, 
753 : 818, 836 : 843, 843 : 84 7 847 : 867, 892 : 905, 905 .912, 912 : 963, 965: 
982, 992 : 1005, 1021 : 1023. 1044 : 1047, 1047 : 1048, 1048 : 1058, 1090 : 
1092, 1096 : 1138, 1147 : 1151, 1151 : 1152, 1153: 1170, 1207 : 1216, 1216: 
1221, 1222 : 1225 
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r ımızın dara lmış bulunması ve Devlet borçlarının çok kabarmış o lması 
ileri sürülerek 88 milyon l iradan ibaret olsa dahi bir açığın mevcudiyet i 
bir tenkid mevzuu olarak ele a l ınmak istenebilir. 

Ancak daha aşağıda izah edeceğimiz gibi envest isman bütçes inde ya

pacağ ımız yat ır ımlara ilâveten İktisadi Devlet Teşekkül ler iy le ka tma büt

çeli idarelerin faaliyet mevzuları sahasına bu yıl içinde, yar ım milyarı ge

çen yat ır ımlar yapı lması derpiş edi lmekte o lduğuna göre bir yıll ık Devlet 

faaliyetlerinde bu derece geniş envest ismanlar yapı l ı rken 88 mi lyon lira

lık bir borca g irmenin haklı bir tenkid mevzuu yapı lması kolay bir iş ol

mayacakt ır . 

Muhterem arkadaşlar, 

Bütçenin gider ve gelir rakamlarını gösteren bu küçük tablodan son

ra şimdi, bütçe tetkiklerinde ehemmiyet le bir fasıl teşkil eden Devlet 

borçlar ı hakkında da m ü m k ü n olduğu kadar kısa bir izahat ve rmek lü

z u m u n u hissediyoruz. 

Genel bütçeden ödenen iç, dış ve dalgalı borçların resülmal it ibariyle, 
3 1 . XI I . 1950 tarihinde vâsıl o lduğu yekûn 1 625 877 534 lira, İktisadi 
Devlet Teşekkül ler ine ait borçlar yekûnu, 389 270 206 lira, ka tma büt
çeli dairelere ait olan borçlar, 530 979 402 lira, diğer müessese lere ait 
borçlar da 19 419 094 liradır. 

Bu suretle Devlet borçlarının umumi yekûnu 2 565 546 236 l iraya 

bal iğ o lmuştur . 

Süratl i bir seyirle düşündürücü bir merhaleye getir i lmiş olan borçlar 
hakk ında kısaca mâzatta bu lunmak isteriz : Cumhur iye t idaresine, Dev
let borcu olarak Osmanl ı idaresinden müdevver müh imce bir dış borç in
tikâl etmişti . İkinci Büyük Harbin başına kadar bu borca, hâsılatı demir
yo lu inşasına tahsis edilen mütevazı bir kaç iş istikraz, dış borç olarak 
da tesisat ve imtiyazları satınalınan şirketlere veri len tahvi l lerden ve bil
hassa İngiliz kredi lerinden mütehassı l bâzı dış borlar inz imam etmişti . 
Fakat bundan sonra süratli bir tempo ile her yıl yapı lan iç ist ikrazların 
ve ka tma bütçel i dairelerle ekonomi kurumlarının dalgalı borçlar ının bir
birini takip ettiği ve bunların pek çoğunda, birinci devrede görülen en
vest isman karakterinin gittikçe zayıf lamış olduğu müşahade o lunur. 

Dalgal ı borçların arzettiği pek ehemmiyet l i mahzur da bu süratl i 

bo rç lanmada tamamen ihmale uğramış, müesseseler in sermayeler iy le 

bir nispet gözet i lmeden, girişilen işlerin geniş ö lçüde tağdiye vasıtası , Ha

zine kefaletini taşıyan bu kısa vadeli bonolar o lmuştur. Bu bonolar la fi

nansman işine bir son vermek veya bunun artış t emposunu frenlemek 

845 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

için hiçbir gayret sarfolunmamıştır . Bu bahiste al ınacak müess ir tedbir, 

müessese ler in bünyeler inde esaslı bir değişikliği icabettirdiği halde, eski 

hükümet lerce bu sahada da bir teşebbüse girişi lmemiştir. 

1951 Bütçesinin ana hatları ve rakamlariy le Devlet borçlar ı hakkın

da bu kısa maruzat ımızdan sonra şimdi yeni bütçenin haz ı r lanmas ında 

hâk im olan görüş ve prensiplerin izahına geçeceğiz. 

Böyle bir izah ve tahli lden mat lup olan neticeyi a labi lmek için bun

dan evvelki bütçelere ve onların tanziminde hâkim olan görüş ve esasla

ra da temas etmek zaruri olacaktır. 

Yeni iktidarın yeni iktisadi ve malî görüş ve prensiplerle iş baş ına gel

diği ma lûmdur . 

Yeni iktidarın getirdiği yeni fikir ve görüşlerin ilk esaslı akislerini büt

çe deni len bir yıllık iş programında bu lmaya çal ışmak pek tabiîdir. Bu iti

bar la Yüksek Meclisinizin ve umumi efkârların bütçemiz i her şeyden ev

vel bu zav iyeden tetkika tâbi tutacağına şüphe yoktur. 

İlk bakışta ve derin bir tahlil ve tetkika tâbi tutu lmadan huzurunuza 
gelen bütçenin eski bütçeler in bir devamından ibaret o lduğu iddiasında 
bulunabi lecekler olabilir. Ve bu iddialarla yeni iktidarın, vait lerini yer ine 
get iremediği hükmüne var ı lmak istenilebilir. Nitekim 1951 Bütçes inin 
Yüksek Mecl ise sunulduğu günden beri, gayet kesif, isnat ve telkin yığın-
lariyle umumi efkârımızın şaşırtı lması hususunda sarfolunan gayretler 
fasılasız olarak devam etmiştir. 

Hakikat böyle midir? Evvelâ arzedel im ki, yeni iktidarın ilk hüküme

ti, bütçesini kendi görüş ve inanışlarının tam inikasını taşıyan bir ves ika 

olarak huzurunuza get irmek isterdi. Bu emeli yüzde yüz tahakkuk etti-

r ememiş o lmanın üzüntüsünü duymaktayız . Ancak bunun bir zaruret 

o lduğunu kabul etmek icabeder. Çünkü açık bir hakikattir ki, her hangi 

bir bütçe kendis inden önceki bütçelerin iyilik ve kötülükler ini gayet mü

him nispet lerde kendi bünyes inde taşımaya mahkûmdur . Hele uzun yıl

lar, yapıcı imkânları daraltıla, daraltıla çok ehemmiyetsiz nispetlere düşü

rü lmüş ve tesirleri gelecek senelere sâri olan bütçeler serisini takip eden 

yeni iktidarın ilk bütçesinin mazinin ağır baskı ve tesirlerinden bir anda 

kurtulu ver meşini beklemek hakikatlere göz yummak demek olurdu. 

Bu, o kadar doğrudur ki, huzurunuza sunulmuş olan bütçemiz in, 

her çeşit personel masrafları ve yolluklar, devlet borçları, ka tma bütçel i 

dairelerin Devlet bütçesine tahmil ettiği külfetler, hususi kanunlar iy le 

yapı lan varidat tahsisleri, bugünün siyasî ve askerî şartları karş ıs ında 

artması zarurî olan Millî Savunma masrafları, takip edi legelen iktisadî 
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pol i t ikanın neticeleri olarak girişilmiş ve baş lanmış olan inşaat ve teşeb
büsler, gelecek yıl lara sâri taahhütler, işte bütün bunlar bütçemiz in % 
84 ünü tamamen donmuş bir hale getirmiş bulunuyor. 

Geriye kalan % 16'yı da Hükümet in istediği gibi kul lanabi lme imkâ
nına sahip olduğu farzolunamaz. Zira bu % 16'nın müh im bir k ısmını da 
daire hizmetleri ve yönet im giderleri teşkil etmektedir ki, bu bütün bir 
memleke t sathına yayı lmış olan Devlet dairelerinin ısıtma, aydınlatma, 
y ıkı lmalar ı önleyecek zaruri onarma gibi asla vazgeçi lmez neviden mas
raflara tekabül etmektedir. 

Görülüyor ki, uzun yıllar devam eden bir malî ve iktisadi polit ika, ye

rini yeni bir iktisadi ve malî görüş ve anlayışa terkederken bıraktığı mi

ras ve tesirler öylesinedir ki, bunlar ın bir hamlede tasfiyesi bek lenemez . 

Hükümet in iz in bütçede daha esaslı değişiklikler yapabi lmes ine engel 
o lup diğer bir sebep de bu intikal devresinde ve yeni bir bütçeye vücut 
vereceğimiz sırada dünyada siyasi, iktisadi ve malî şartların alt üst dene
cek derecede değişmiş olmasıdır. 

Daha düne kadar, yeni, Kore hadiseleri ortaya ç ıkıncaya kadar düya-
da sulh ve asayişin kısa bir zamanda ve birden bire bozulacağ ına dair be
lirtiler mevcut olmadığı halde 1951 Bütçesinin hazır landığı günlerde mil
let lerarası siyasi şartlar bozulmuş, dünyanın bir ucunda fiili çarpışmalar 
baş lamış ve yeni bir harb tehlikesinin endişesi dünyayı sarmıştır . 

Siyasi şartlardaki bu bozuluşun ve bu ağır değişikl iğin inikaslarının 
iktisadi ve malî sahalarda da tesirlerini şiddetle göstermesi kadar tabiî 
bir şey o lamazdı . 

1950 yılı Bütçesi hazırlanırken olduğu gibi vazife baş ına geldiğimiz sı
rada ve hatta onu takibeden birkaç ay içinde dünyada ve memleket imiz
de tedrici ve fakat devamlı fiyat sukutları mevcuttu. Bütün memleket ler
de istihsallerin geniş terakkiler kaydetmesiyle baş lamış olan bu hareket , 
bildiğiniz gibi, Milletlerarası siyasi münasebet lerde vukua gelen değişik
liğin tesiriyle birdenbire durmuş ve durmakla da kalmayıp aksine olarak 
yükse len bir seyir takibetmeye başlamıştır. 

Hâdiseler şayet böyle olmasaydı, bugün huzurunuza sunmuş olaca

ğımız bütçe eski bütçelere nazaran kemiyet bak ımından daha farklı ola

caktı. 

O kadar ki, bütçe yılının dördüncü ayında tatbiki vazifesini ele aldı
ğımız cari bütçede bile 100 milyonu çok aşan bir tasarruf sağ lamak 
m ü m k ü n olacaktı. Buna başlamıştık da. Bir netice olarak 44 mi lyon li
ralık bir tasarruf sağlamıştık. Ne çare ki siyasi hâdiseler ve onu takiben, 
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malî ve iktisadi vaziyet, yukarda arzettiğimiz gibi süratle m a k û s bir isti
kamete sapmış bulundu. Bu demektir ki, şartlar eskisi gibi devam etsey
di, bütçenin yiyici kıs ımlarından temin edeceğimiz tasarruflar küçümse-
nemiyecek rakamlara baliğ olacak, bununla muvaz i olarak yat ı r ımlara ve 
iktisadi gel işmeyi hız landıracak olan mevzulara daha m ü h i m rakamlar 
tahsis edi lmek mümkün olacaktı. 

Muhte rem arkadaşlar, 

Gerek Hükümet iniz vazife başına gel inceye kadar tak ibo lunan iktisa

di ve malî polit ikaların, gerekse son altı ay içinde siyasî iktisadi ve mal î 

vaziyette görünen gayet keskin değişmelerin neticesi olarak ilk sunduğu

muz bütçemizde istediğimiz derecede ıslah amel iyesini tahakkuk ettire-

memiş o lduğumuza üzülmekle beraber derhal söyl iyel im ki, sunduğu

muz bütçe ile bundan evvelki bütçeler arasındaki farklar asla küçümse

nemez. Hususiy le mahiyet ve keyfiyet bak ımından olan fark çok ehemmi

yetl idir. 

Kısa bir tetkik ile anlaşılır ki, yeni bütçe evvelki lerine nazaran başka 

bir iktisadi ve malî görüşün mahsulü olarak ortadadır. 

Devlet faaliyeterinin çeşitli sahalarına taallûk eden mevzu lardan eski 

ile yeni arasındaki farklar, sırasında gelecek izahat ımızda daha iyi belir

ti lecektir. 

Aziz arkadaşlar, buraya kadar olan maruzat ımız şimdi bizi eski büt

çelerle yeni bütçeyi kemiyet ve keyfiyet bak ımından bir k ıyas lamaya ge

t irmiş bulunuyor . Şöyle ki, Hükümet in iz bütçeyi hazır larken tasarruf fik

rini esas olarak almış ve bu bak ımdan bütçede hiç de az ımsanmayacak 

rakamlar elde etmiştir. 1938 yı l ında 101 mi lyon l iradan ibaret iken mü-

taakip senelerde her yü vasati olarak 58 milyon liralık bir artış seyriyle 

1950 Bütçes inde ve mütaakiben 1950 yılı içinde kabul o lan kanunlar la 

bu mevzuda yapı lan artırmalar sonunda 693 milyon l iraya yükse len yol

luklar ve çeşitli personel giderlerinde, bu artış seyri yalnız durduru lmak

la ka lmamış , aynı zamanda 9 milyon liralık bir tasarruf da temin olun

muştur . 

Şayet, geçmiş yılların artış seyri devam ettiri lmiş olsaydı, 1951 Büt

çesinin personel masraf larına yeniden 60 milyon liraya yak ın bir ilâve 

y apmak lâzımgelecekti , bu rakam 1951 bütçesinde bu k ıs ımda elde edil

miş olan tasarrufun miktarını açıkça ifade eder. Bununla iktifa o lunma-

yarak Devlet hizmetlerinin rasyonelleştir i lmesi yo lunda alacağımız daha 

ileri tedbirler ve getireceğimiz kanunlar bu mevzuda bu sene iç inde bile 

daha bir takım tasarrufları m ü m k ü n kılacaktır. 
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Yukarda izah ettiğimiz gibi, fiyatlar yükse lmeğe doğru süratli bir se
yir takibetmeseydi ve siyasi şartlardaki değişiklikler vukua ge lmeseydi , 
bütçenin pek çok kısımlarında ve hattâ o rdumuzun kuvvet ine halel ge
t i rmeden Millî Savunma masraf larında esaslı tasarruflar temin e tmek 
m ü m k ü n olacaktı. Bu takdirde de bütçenin manzaras ı elbette ki daha 
faydalı o lurdu. 

Fakat asıl müh im olanı, geçmiş idare zamanına ait bütçelere hâk im 
olan telâkkilerle biz im bütçe telâkkimiz arasındaki farktır. 

Yani , memleket iktisadi ve malî işlerinde hâkim olan iki ayrı telâkki
ye dayanan, birbir inden farklı, iki ayrı iş ve hizmet anlayışı karş ıs ında 
bu lunduğumuz aşikârdır. Bu hususu sadece rakamlar ın mukayese ve 
tahl i l inden lâyikiyle kavrıyabi lmek belki m ü m k ü n olamaz. 

Binaenaleyh daha iyi kavrıyabi lmek için tetkik ve izahları rakamlar ın 
ötesine de götürmek lâzımdır. 

Muhte rem arkadaşlar, ş imdiye kadar olan iş ve hizmet telâkkisi ve 
bugüne kadar hâkim olan bütçe politikası, memleket te iktisadi hayatı 
baskı alt ında bu lundurmuş, iş ve istiklâl hacminin tabiî yo l lardan gel iş
mesi imkânlar ını mütemadiyen daraltmıştır. 

Memleket te iktisadi faaliyetler sanki yalnız Devlet eliyle gir işi lenlere 
münhas ı r imiş gibi bir kanaat hâkim olagelmiş ve iktisadi ka lk ınma de
nildiği zaman devlet iktisadi sektörüne ait birtakım teşebbüsler ve tesis
ler düşünü lmüş , asıl iktisadi faaliyetlerin ve asıl istihsalin devlet sektö
rünün dış ında cereyan ettiği akla bile getiri lmemiştir. Yani , ekonomik fa
aliyetlerin heyeti umumiyes i içinde bir cüz teşkil etmesi lâzım gelen ikti
sadi devlet teşebbüsleri aslolarak al ınmış, buna mukabi l hususi teşeb
büs ve millî istihsal sahası ehemmiyet ten uzak tutulmuştur. Bunun mâ
nası bürokrasinin iktisadi hayata da tasallutu ve kötü bir devlet kapita
l izminin teessüs etmesi demektir. 

Çok uzun yı l lardan beri bütün bir iktisadi ve malî n i zam böyle bir zih
niyet in mihver i etrafında dönmüştür. Bunun tesirlerini meselâ, Devlet in 
ziraat görüşünde, ormancı l ığ ında, sanayi pol i t ikasında da dış t icaret re
j imler inde, fiyat ve tarife polit ikasında, inhisarcıl ık s isteminde, mal iye
s inde ve bütçesinde kolayca müşahade etmek mümkündür . 

Bir cümle ile ifade edi lmek lâzımgelirse devlet iktisadi sektörü ve fa
aliyet sahaları dışında kalan, fakat nüfusumuzun % 90'ını içine alan ve 
iktisadi bünyemiz in aslı olarak ele al ınması lâz ımgelen serbest iş ve is
tihsal sahaları büyük bir ihmale uğramış ve ancak müsr i f bir devlet te
lâkkisinin fuzuli para taleplerini karşı lamak ve devlet iktisat sektörünün 
her ne pahas ına olursa olsun tağdiye etmek maksadiy le ele al ınmıştır . 
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Zaruri â m m e hizmetlerine ayrı lması lâzımgelen devlet gel ir ler inden 

bir kısmı, istihsalin artırı lması ve iş hacminin genişlet i lmesi yo lunda kul

lanı lacak yerde gösterişçi maksat lara tahsis edilmiştir. Bunun misalleri

ni, ihtiyaç ve siamızla asla mütenas ip o lmıyan bir sürü binalar inşa ve 

tesislerinde görmek mümkündür . 

Diğer taraftan Devlet kadrolarının birçok yerlerinde, hattâ işlerin ak

samasını icabettiren ve Hazineye çok pahal ıya mal olan tekasüfler göze 

çarpmaktadır . Buna mukabi l asıl âmme hizmetlerinin arızasız görü lme

sini temin edecek bir kısım kadro ve teşkilât cılız halde bırakılmıştır . 

Uzun yıllar geçmiş o lmasına rağmen, bütün bir yurt sahasın ın müş

terek derdi olan tapulama işinin çok ağır bir t empo ile ele al ındığı ma

lûmdur. Toprak dağıtımı işleri de ihtiyacın tazyikiyle asla mütenas ip ol

mıyan bir betaat içinde yürütülmüştür . Devletin en başta gelen vazifesi 

olan kaza işlerinin kadro ve teşkilât işleri bile tatmin edici bir genişl iğe 

götürülmemişt i r . Bu yüzden vatandaşlar birçok yer lerde bu eksikl iğin ıs

tırabını şiddetle duymaktadır lar. Mevcut mahkemeler ve hâkimler , işle

rin tekasüfü dolayısiyle ihtiyaca asla cevap ver i lemiyen yerler çoktur. Bu 

misalleri taaddüt ettirmek mümkündür . 

Devlet eliyle yapılan masrafların gösterişçi maksat lara tevc ihinden 

doğan israflarla kadro israflarına bu suretle kısaca temas ett ikten sonra 

ş imdi Devlet İktisadi sektörünün, milli iktisat bünyemiz in zarar ına ve 

aleyhine olarak tağdiye edi lmiş olduğu noktas ında da gayet k ısaca dura

l ım : Devlet in doğrudan doğruya giriştiği iktisadi faaliyetler ve tesisler 

birçok şubelerdeki hakiki ihtiyaçları karşı l ıyacak ve memlekete iş hacmi

ni art ıracak mahiyette olmamıştır . Bundan başka, Devletin İktisat saha

sındaki müdahaleler i , n izamlama ve ayar lama polit ikası da kendi sek

törünün lehine olarak cereyan etmiştir. Tarife ve fiyat polit ikaları, dış ti

caret rejimleri, ulaştırma politikası, iyice tetkika tâbi tutulduğu takdirde 

bu görüşün tesirlerini taşıdığını tesbit etmek mümkündür . Bütün bun

ların neticeleri, bütçenin düne kadarki olan durumunda ve bü tün İktisa

di Devlet Teşekküller inin ve inhisarlar s isteminin işleyişinde müşahede 

olunabil ir . 

Böylece Devletin vergi olarak aldığı veya tarife zamları , ham veya ma

mul madde fiyatlarını tesbit yol lar ından bir nevi vergi hal inde ele geçirdi

ği imkânlar ın hakiki ihtiyaç sahasından ziyade tasvirine çalıştığımız 

ak im sahalara bir aktarılışı mevzuu karşıs ında bu lunduğumuz aşikârdır. 

İşte iktisadi bünyenin baskı altında bulundurulmas ı dediğimiz hadi

se budur . 
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Muhterem arkadaşlar; bu suretle iktisadi gel işmeyi durduran bir po
litika, zaruri olarak Devlet gelir kaynaklarını da beklenebi lecek inkişaf
tan m a h r u m bırakmıştır. 

Ş imdi biz bunlara, mazinin tenkidi için değil, sadece iki ayrı görüşün 
izahı maksadiy le temas ediyoruz. Bunu müsaade ederseniz bir iki misal
le canlandıral ım. 

Binbir memleket ihtiyacı ortada dururken ve sarfedilecek her mi lyon
dan türlü türlü faydalar istihsali beklenirken Maltepe 'de bir s igara fabri
kası kurmak akla gelmiş, bu iş için yapı lan tahminler 40 mi lyon lira, fa
kat, hakikatta bu rakamı çok geçeceğini tetkiklerimiz net icesinde öğren
miş bulunuyoruz. Böyle bir fabrikanın yapı lmasının memlekete temin 
edeceği fayda ve iktisadi gel işmemize yapacağı tesirin ne olacağı üzerin
de durulabil ir . Derhal söyliyelim ki, böyle büyük bir paranın mevzua 
bağ lanmas ı ve yeni bir istihsal kaynağını harekete geçirecek, ne de yeni
den bir k ıymet yaratacaktır . Görünüyor ki, hakiki bir ihtiyaca tekabül 
eden tarafı da yoktur. Tasavvur edilsin ki, iskele ve bar ınaklar mevzuun
da, 45 yerde 25 milyon lira ile ihtiyaca cevap vermek m ü m k ü n d ü r ve bu
nu imkânlar ımız ın darl ığından dolayı 10 seneye bağlamışızdır . Bunun 
yan ında 40 milyon lirayı çok aşan miktarları bir sigara fabrikasına bağ-
lay ıvermekte tereddüt o lunmuyor. Lüzumsuz luğunu ispat için arzedey im 
ki, bugün elde mevcut sigara fabrikalarımızın imal kapasiteleri memleke t 
ihtiyacını temin etmektedir. Hal böyle iken Cibali Fabrikasını iptal edip 
ambar hal ine get irmek ve Maltepe 'de bu kadar pahal ıya mal o lacak bir 
sigara fabrikası inşa etmek, memleket in namütenahi envest isman ihtiya
cı karş ıs ında bulunduğu bir devrede ancak rastgele binalar ve fabrikalar 
kuruvermek hevesinden ileri g i tmeyen bir teşebbüs sayı lmak lâzımdır. 

Tıpkı bunun gibi bir et kombinaları mevzuu da vardır. Bu kombina
larda y ı lda 6,5 milyon baş hayvan kesilmesi tasavvur o lunmaktadır . Tak
dir edersiniz ki, memlekette istihlâk edilecek eti veren hayvanlar ın büyük 
bir k ısmı da her istihlâk yerinin mahall î mezbahalar ında kes i lmekte de
v a m olunacaktır . Çünkü kurulacak olan bu kombinalara memleket in 
muhte l i f yer ler inden hayvan gönderi lerek kestiri ldikten sonra et o larak 
geri get ir i lmesi elbette tasavvur o lunamaz. Şu halde bu kurulacak kom
binalar la beraber mezbahalarda kesilecek ve canlı olarak ihraç o lunacak 
hayvanlar ın yekûnunu bir göz önüne getirmek lâzımdır. Memleket imiz in 
hayvan servetinin bunları karşı layacak durumda o lduğunu kabul e tme
ye imkân yoktur. Esasen tetkikatımız neticesinde anladık ki bu kombi
nalar istihsallerinin ihraç ve pazar şartları hesabedi lmeden işe gir iş i lmiş
tir. Bu ölçüde et kombinalar ının yapı lmasını zorlayıcı veya muhik göste
rici şartların mevcut o lduğuna asla kani o lamadık. Bu da yapı lan tah-
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minlere göre 63 milyon, fakat hakikatta 100 milyon l iraya kadar çıkaca
ğı anlaşı lan ve ayrıca mühim miktarda mütedavi l sermayeye ihtiyaç gös
teren ve bu suretle 100 milyon lirayı çok aşan akim bir envest i sman ör
neğ inden ibarettir. 

40 mi lyonun çok üstünde bir miktarı sigara fabrikasında, 100 küsur 

mi lyon lira et kombinas ında tasarruf etmek ve bu paraları ver imli yatı

r ım sahalar ına tevcih etmek envest isman telâkkisindeki farka ve ihtiyaç

lara nispetle çok mahdut olan malî imkânlar ımız ın en elverişli şeki lde 

kul lanı lmasına bir misal teşkil eder. 

Bunlar ın yanında kıymeti 100 milyonlarca l iraya varan, k ısmen inşa 
edi lmiş, k ısmen mutasavver fakülte binalarını da z ikretmeden geçemiyo
ruz. Bu suretle memleket in iktisadi imkânlarının nasıl tahaccür ettirildi
ğinin şahitl iğini yapan misalleri sadece hatır latmak istiyoruz. 

Art ık o rman içlerinden kasaba ve şehirlere kadar yurt ö lçüsünde ser

pişt ir i lmiş bulunan bu romakâri binalar inşası devri kapanmışt ır . 

Artık, gösterişçi maksat lara alabildiğine sarfiyat y a p m a ve ihtiyaçları 
çok aşan ve takatimize göre lükse ve israf sayı lacak binalara, tesislere ve 
teşebbüslere gir işme devri kapanacaktır . Art ık Devlet hizmetler inin ras-
yonel leşt ir i lmesine gidilerek şurada veya buradaki kadro tekasüflerini 
bertaraf e tmek yo lunda yürünecekt ir . Hulâsa, iktisadi bünyemiz i , Devlet 
iktisadi sektörü lehine takatsiz düşüren tedbirlere, n izamlara ve müda
halelere son verilecek, iktisadi gel işmemizi tabiî mecra ve ist ikamet ine 
tevcih e tmek işine başlanacaktır . 

Bunlar görüşlerimizin hulâsa ve prensip olarak ifadesini teşkil eder. 
Vazife baş ına geldiğimiz günden beri bu yolda yürümektey iz . Bütün bun
ların m ü m k ü n olan nispette bütçemize inikas ettiri lmiş o lduğu görüle
cektir. 

A l ınan ve al ınmakta olan birtakım tedbirlerle maddî imkânlar ımız ın 

donduru lmas ı yerine iktisadî gel işmemizin yolları açılacaktır. 

Bütçede fuzuli saydığımız masrafların imkân nispet inde daralt ı lması 

hususunda gayretler sarfolundu ve iktisadi gel işmemizi sağl ıyacak en-

vest ismanlara geniş yer verildi. Bu maksat la ayrı bir envest isman bütçe

si vücuda getirdik ve bu envest isman bütçesini geçen yı l lara nazaran yi

ne imkân nisbet inde genişletmiş bulunuyoruz. Bundan başka Amer ikan 

yard ımlar ından temin o lunacak imkânlarla İktisadi Devlet Teşekkül ler i 

camias ına ve katma bütçel i dairelerin ihtiva ettiği; Devlet faaliyetleri sa

halar ına da y ine geniş mikyasta envest ismanlar yapmak imkânlar ın ı te

min etmek üzere bulunuyoruz. 
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Bütün bu yatır ımlar mevzuunda biraz durmakla envest isman mevzu
unda iki telâkki arasındaki farkı göstermek istiyoruz. 

Biz her sahada yatır ımların millî istihsali art ı rmakta en ver imli olan
larını ve az para ile en süratli neticeler verecek mahiyette bulunanlar ın ı 
d ikkat le araştırıp tercihimizi kul lanmaktayız. Ziraat bütçesini bir hamle 
de bir misl i artırmış olmak, Bayındırlık Bütçesine aynı surette hamle teş
kil edecek bir genişlik bahşetmek çal ışmalarımızın ist ikametini bel i r tme
ye yarıyacaktır . Memleket imiz in iktisadi c ihaz lanmasında geniş imkânlar 
temin etmek yolundayız. Envest isman sahasındaki farklı g ö rüşümüzün 
müşahhas olarak bir iki misalini vermek isteriz. 

Meselâ; su lama işleri, on dört senede 140 mi lyon lira sarfedi lmiş ol
mas ına mukabi l henüz âzami % 20 nispetinde bir ver im a lma devres ine 
ancak g irmiş bulunuyor. 

Bize gel ince : Su lama mevzuunda gayet ehemmiyet l i olan bir küçük 
su işleri mevzuunu ilk defa ortaya koymaktayız . Sarfo lunan paralar, en 
ver iml i sahalara tahsis o lunmak prensibi takip edi lmiş olsaydı, ş imdiye 
kadar su işlerine sarfettiğimiz paraların mukabi l ini millî gelir b i lanço
sunda çoktan elde etmiş, artan istihsal nispetinde Haz inemiz in kaynak
ları geniş lemiş ve yeni yeni mevzuları ele alabilecek imkânlar temin edil
miş o lurdu. 

Küçük su mevzuuna yapı lacak yatır ımların bir faydası da memleke 
tin birçok noktalar ında ıstırap kaynağı ve mahrumiyet sebebi teşkil eden 
mevzular halledi lmiş ve yurt sathında bir çok ka lk ınma mihraklar ı elde 
edi lmiş o lurdu. 

Bu yılki faaliyetlerimizde, evvelce başlanmış olan su işlerini t amam
lamaya daha büyük bir hız verdiğimiz gibi bunun yan ında yapı lacak 
masra fa nispetle ver imi kıyas kabul etmiyecek derecede yüksek olan kü
çük su işlerinde ehemmiyet l i adımlar atmaktayız. 

Bu mevzuun bütün memleket ö lçüsünde tetkik ve e tüdünü sürat le 
i ler letmeye çalışıyoruz. 

Sadece envest isman bahsinde bir fikir vermek maksadiy le l iman, is

kele ve barınaklar mevzuuna da temas etmek yer inde olur. 

Bu hususta söyliyeceğimiz, memleket in bir bölges inde büyük l iman

lar yaparken diğer taraftan memleket in ehemmiyet l i iktisat bölgeler inin 

deniz mahreçler inde münakale kolaylıklarını temin edecek ve nispeten 

çok ucuza çıkacak iskele ve barınaklar meselesini de hızla yürüteceğiz , 

45 yer in ihtiyacını teşkil etmekle beraber 25 milyon l iraya mal o lacak 

olan iskele ve barınaklar inşası için konulmuş olan tahsisat geçen yı la 
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nazaran % 60 nisbetinde artırılmış bulunmaktadır . Bu izahlardan mak
sadımız Hükümet in p lasman mevzuunda takibedeceği pratik ve tutumlu 
yo la işaret etmektedir. 

Muhte rem arkadaşlar, Buraya kadar, bütçede hâkim olan gö rüşümü
zü iş ve Hizmet anlayışımızı mümkün olduğu kadar kısa olarak arzetmiş 
bulunuyoruz . 

İktisadi görüşümüzün bu kısa izahı aynı zamanda takip e tmekte ol
duğumuz malî polit ikaya da bir işaret sayılabilir. Çünkü her hangi bir 
malî polit ika, muayyen bir iktisadi görüşün mahsulü o lduğu gibi bütçe
ler de malî görüşlerin mahsulü sayı lmak icabeder. 

İzahlarımızın başında bir bütçeyi kendinden evvelki iktisadi pol it ika 

ve bütçeler in tesirlerinden kurtarabi lmenin ne kadar müşkül o lduğunu 

anlatmaya çalıştık. 

Bütün bu müşkülâta rağmen elde edilen neticeler daha evvel de ifa
de ettiğimiz gibi ehemmiyetsiz değildir. 

Beynelmile l konjonktürün süratle yükse lmesi karşıs ında â m m e hiz
metleri masraf larının geçen seneki seviyelerde tutulmasının bir tasarruf 
ifade ettiğini söylemeye hacet yoktur sanırız. 

Kaldı ki, bu masraf larda bâzı indirmeler dahi yapılmıştır . Fakat geçen 
senekine nazaran bu seneki Devlet faaliyetlerinin müh im nispet lerde ge-
nişlet i lebi lmiş olmasını Dost Birleşik Amer ika 'dan alacağımız yardımlar
la temin edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar : 

Siyasi hâdiselerin ne kadar tehlikeli bir seyir takip e tmeye baş lamış 
bu lunduğunu bi lmiyen yoktur. Bu kadar ağır ve ciddi bir vaziyet karşı
s ında o rdumuzun süratle takviyesi hatıra ilk gelecek olan vatan borcu
dur. 

Bu sebeple bütün tasarruf gayretlerimize rağmen millî savunma mas
raf lar ımızda 12 milyon liraya yakın bir art ırma yaptık. Daha fazlasını 
kendi imkânlar ımız la yapamadığ ımıza c idden müteessir iz. İktisadi bün
yen in y ık ımı pahasına yapı lacak fedakârlıkların yurt korunmas ın ın de
vaml ı icaplarını yerine get irmek imkânını vermiyeceğini herkes takdir 
edebil ir. İkinci Cihan Harbinin iptidasından beri Türk Milleti o rdusuna 
bütçes inin en büyük kısmını tahsis edegelmiştir. Bu nispet, son zaman
larda birçok memleket ler in Millî Savunma gayretlerini art ırmaları netice
s inde daha yeni yeni vâsıl oldukları nispetten halen yüksek bu lunmak
tadır. Kaldı ki Millî Savunma Bakanlığı Bütçesindeki rakamlar dahi Türk 
Mil letinin millî savunmaya yaptığı masrafları kami len ifade etmez. Diğer 
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devlet hizmetler inde millî savunma için yapı lan masrafları da göz önüne 
aldığımız takdirde millî savunmaya ne kadar büyük bir masra f yapı ldığ ı 
daha sarih olarak anlaşılır. 

1945'den sonra hemen bütün memleket ler ordularını terhis etmişler, 
millî savunma masraflarını asgariye indirmişler ve bir sulh bütçesi içine 
girmişlerdir. 

Halbuki Türkiye, İkinci Cihan Harbi içinde millî savunma gayretleri 
ne idiyse ve bütçesinin yüzde kaçını tahsis ediyor idiyse fasılasız o larak 
hemen hemen aynı nispet içinde devam etmektedir. 

Hal böyle o lunca biz im harb gayretlerimizi, yeniden gayrete ge len di
ğer milletler misillû bir hamle ile daha da art ı rmamıza imkân tasavvur 
o lunamazdı . Bu hakikati gören ve takdir eden dost Birleşik Amer ika yur
dunu bütün azmiyle müdafaa etmeyi ve yine bütün azmiyle sulhu koru
mayı gaye edinen memleket imiz in bu azmi karar ından i lham alarak sa
v u n m a gücümüzün daha geniş bir ölçüde ve daha hızla art ır ı lmasına 
yard ım etmeyi kabul etmiştir. Bu kararın tatbik suret ler inden biri o lmak 
üzere Millî Savunma Bütçemize Amer ika Hükümet ince 88 mi lyon liralık 
madde yard ımı yapı lmak üzere anlaşmış bulunuyoruz. Buna nazaran 
Millî Savunma Bütçemiz geçen yı l ınkinden 100 mi lyon liralık bir fazlalık 
arzetmektedir . Ancak o rdumuzun kuvvetlendir i lmesi hususundak i te
şebbüsler ve gayretler bu yıl için bundan ibaret kalmıyacakt ır . 

Dört y ı ldanberi Amerikal ı larca yapı lmakta olan askerî yard ımın bu yıl 
iç inde bir misli artırı lması ve hızlandırı lması hususunda da fikir birliği
ne varı lmıştır . 

Bu yardımın ordumuzun talim ve terbiyesi ve personel yet işt ir i lmesi 
yo lunda sarfedeceğimiz gayretlerle mütenasip olarak daha da art ır ı lması 
ve yeni teşkiller kurulmak suretiyle millî savunma gücümüzün memleke 
timizin sarfettiği ehemmiyet le mütenasip bir hale getir i lmesi hemen he
men mukarrer bir keyfiyet haline gelmiştir. 

Muhte rem arkadaşlar ım; kuvvetli bir ordunun daimi mesnedin i an
cak sağ lam ve kuvvetl i bir iktisat bünyesi teşkil edebilir. Bu hakikat i gö
ren ve memleket imiz in durumunu lâyıkiyle takdir eden dos tumuz Birle
şik Amer ika yarın böyle bir ordunun elde bulundurulabi lmesi imkânlar ı 
nı da iktisadi bünyemiz in kuvvet lendir i lmesinde gö rmüş ve bu sebeple 
yukarda bahsett iğimiz askerî yardımlardan başka iktisadi ka lk ınmamıza 
yar ıyacak ehemmiyet l i ve geniş yardımlar yapmayı da kabul etmiş bulu
nuyor . 

Bunlar ın ehemmiyet ve vüsati katileştiği ve hususiy le tatbika konu
lup neticeleri alındığı zaman daha iyi takdir olunacaktır . 
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Aziz arkadaşlar; Yeni iktidarın muhalefette iken yaptığ ı vaitleri asla 
tahakkuk ett irmediği yo lundaki kesif propaganda sellerinin yan ında son 
ayların diğer bir propaganda mevzuu da huzurunuza sunmakta o lduğu
muz bütçenin açık olması noktasında tekasüf etmektedir . 

Fi lhakika, yukarda da arzettiğimiz gibi yatır ımlar d ış ında kalan hiz
metlerle yat ır ımlar bütçesi ikisi bir arada müta lâa edil ince gelirlerle gi
derler aras ında 235 298 127 liralık bir fark ortaya ç ıkmaktadır . Bu far
kın 146 640 000 lirası sözlerimize başlarken izah ettiğimiz veçhi le geçen 
yıl o lduğu gibi Amer ikan yard ımından ve 88 658 127 lirası da iç istikraz
lardan kapat ı lması derpiş o lunmuştur. Bâzı vergi lerde 44 mi lyon lira tu
tan indirmeler yapmamıza ve Gelir Vergisi tatbikat ından doğacak açıkla
rın bütçenin bünyesi içinde eritip hazmett ir i lmiş o lmasına rağmen, hiz
metler i durdurmak değil lüzumlu olanlarında hattâ inkişafa g i tmek ve 
b i lhassa envest isman bütçesinde geçen yıla nazaran, bütçe gerekçes inde 
izahı yapı ldığı şekilde 39 milyon lira civarında bir artış temin etmek ve en 
mucib i memnuniye t olanı da bu yılki envest ismanlar ı en verimli sahala
ra ve asli hedefine tevcih etmek gibi faydaların istihsali pahas ına bütçe
mizin geçen yıla nazaran yine gerekçede yapı lan tahlile göre 28 mi lyon li
ra fazla bir açık göstermekte olmasının bir hücum mevzuu teşkil etmesi
ni insafla telif etmeye imkân yoktur. 

Kaldı ki, geçen seneki nazari bütçe ile hakiki bütçe durumu aras ında 
evvelce Yüksek Meclise takdim etmiş o lduğumuz esbabı muc ibe lâyiha
s ında tafsilen arzettiğimiz gibi mühim rakam farkları vardır. 

Ve geçen yıl tanzim ediliş şekline göre Devlet Bütçesinin hakikat ta 
207 mi lyon l iraya yakın bir açık göstermesi icabederdi. Buna i lave ede
ceğimiz m ü h i m bir cihet de geçen yıl Amer ikan yardımı ile kapat ı lması 
derpiş o lunan 154 milyon lira, iktidara geldiğimiz zaman zaruri ve haklı 
olarak açıkladığımız gibi, prensipleri daha önceden karşıl ıklı o larak tes
pit edi lmediği için senesi içinde tamamen temin edi lememiş bu lunmak
tadır. Bütün gayretlerimize rağmen geçen yıl 154 milyon lira olarak büt
çede ifadesini bulacağı bildirilen Amer ikan yard ımından ancak 82 mi lyo
nunu elde edebildik. Şu hale nazaran geçen yıl bütçesini göster i ld iğ inden 
çok daha büyük bir açıkla tanzim edilmiş bir bütçe olarak müta lâa et
mek icabeder. 

O halde bu yıl bütçesinin açık olması ve bütçe açığının geniş bulun
ması etraf ında koparı lan gürültülerin hakikat la hiçbir alâkası o lmamak 
icabeder. 

Bir yıllık Devlet faaliyetleri yalnız Devletin âdi bütçesiy le envest isman 

bütçesi sahas ına inhisar etmemektedir . Devlet faaliyetleri aynı z amanda 
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ka tma bütçel i idareler ve iktisadi Devlet teşekkülleri sahalar ında da ce

reyan etmektedir . 

İktisadi inkişafımızı âtiyen memleket in savunması için şiddetle m u h 

taç o lduğumuz kuvvetli bir ordunun idamesini m ü m k ü n kılabilecek se

v iyede tutabi lmek için bu sahalarda da Devlet faaliyetlerinin ve yat ı r ım

larının artırı lması ve teksif edi lmesi zarureti vardır. 

Bütçemiz in açık gösterdiğini bir hücum vesilesi yapanlara tereddüt

süz olarak söyliyeceğiz ki, İktisadi bünyemiz in süratle takviyesi zaruret i

nin bir neticesi olarak katma bütçel i idareler ve İktisadi Devlet teşekkül

lerinin kapladığı sahalarda da yapacağımız ehemmiyet l i envest ismanlar-

la içine g irmekte o lduğumuz bir yıllık Devlet faaliyetleri gel ir lerimize na

zaran 237 milyon lira değil yar ım milyarı aşan bir açık göstermektedir . 

O rdumuzun takviyesi için yapacağımız müh im hamleler in yan ında 

iktisadi bünyemiz in takviyesi hususunda da ehemmiyet l i tedbirlere baş

vurulmas ın ın mukarrer o lduğunu takdir buyurursunuz. 

Bütün bunları gelecek senelere açık ve borç devre tmeden senesi için

de elde edeceğimiz yardımlar ve harekete geçiri lecek kendi kaynaklar ımı

zın vereceği yeni imkânlarla başaracağımıza kuvvetle inanmaktay ız . 

Gerek askerî, gerek iktisadi sahada dost Amer ikan Hükümet iy le sıkı 

bir iş birliği temini ve memleket imize yapı lan yardımlar ın çok m ü h i m nis

pet lerde artırı lması, yeni iktidarın Hükümet ve millet olarak su lhun mu

hafazası uğrunda, Bir leşmiş Milletler teşkilâtına dahil o lmamız ın bize 

çizdiği hareket hatt ına ve tâyin ettiği vecibelere uygun şekilde açık ve ka

rarlı bir dış polit ika takip etmesinin tesiri o lduğunu ifade etmek şüphe

siz ki hatalı bir iddia teşkil etmez. 

Böylece bütçesini yüksek huzurunuza sunmakta o lduğumuz 1951 yı

l ının her bak ımdan yapıcı faaliyetlerle dolu olacağını ş imdiden tahmin et

mek müşkü l değildir. Uzun devreler devam edegelen bir ist ikametten ay

rı larak bir yeni bütçe ve maliye politikası ve yeni bir iş ve hizmet anlayı-

şıyle g i rmekte o lduğumuz bütçe yılının yeni bir devre mebde teşkil ede

ceğini ifade etmekte tereddüt etmiyoruz. Bunun delilleri böyle bir bütçe 

yılı haz ır lamak hususundaki gayretlerimizde ve ikt idara geldiğimiz gün

den beri tut tuğumuz yol ve kısa zamanda elde edilen net icelerde mevcut

tur. 

Fi lhakika vazife başına geldiğimiz günden beri takip ett iğimiz yo la 

işaret teşkil edecek kısa izahlarda bulunmak geleceğin ne suretle tecelli 

edeceğini bel irtmek için faydalı olacaktır. 

857 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Çok iyi hatırlarsınız ki Hükümet iniz vazifeye geldiği zaman ilk iş ola

rak buğday fiyatlarının tespiti meselesiyle karşı laşmıştı . O zaman, hasa

da gir i lmek üzere idi. Tahminler büyük bir rekoltenin elde edileceği yo

lunda idi. Umumiyet le fiyatların tedrici olsa dahi düşmekte o lduğu bir 

z amana rastl ıyan ve büyük bir rekoltenin elde edi lmek üzere bu lunduğu 

kanaat inin hâk im olduğu bir zamanda, hayatı ucuz latma cereyanının da 

tesiri alt ında buğday fiyatının tespit inde çok dar bir istihsal yılı o lan bir 

evvelki senenin yüksek fiyatlarını muhafaza edebi lmenin tehlikeli ve za

rarlı olacağı iddia o lunmakta idi. Hattâ muhalefet geniş bir rekolte kar

şıs ında fiyatlar yüksek tutulduğu takdirde Toprak Mahsul ler i Ofisinin 

geniş mubayaalar yapmağa mecbur kalacağını ve bunun enf lasyon ma

hiyet inde tecelli olacağını ve bunun için yüz mi lyonlarca liralık emisyon 

yapmak zaruret inde kal ınacağını ve kanun enflasyon mahiyet inde tecel

li edip para pol it ikasına menfi tesirler yapacağını ve malî emniyet i sarsa

bi leceğini ileri sürüyordu. Hakikatları ö lçüp takdir etmesini daha iyi bi

len ve istihsali art ırmak için müstahsi l in malının değer lendir i lmesini ve 

bi lhassa buğday çiftçisine yardımı polit ikasının bir esası olarak kabul 

eden Hükümet in iz buğday fiyatını bir evvelki senenin aynı olarak muha

faza etmekle o günün bir evvelki seneye nazaran değişen şartları karşı

s ında buğday fiyatlarını adetâ yüksel tmiş o lmak gibi cesaretl i bir ad ım 

a tmaktan çekinmedi ve bu kararımızın isabeti de zamanla bütün açıklı

ğı ile meydana çıktı. Şimdi muhalefet buğday fiyatlarının o gün yüksek 

tutu lmuş o lmasından artık bahsetmemektedir . 

Bir taraftan buğday fiyatlarında buğday müstahsi l ini koruyan bir po

litika takip eden Hükümet imiz diğer taraftan müstehl ik ve sabit gelirli 

vatandaşlar ımız ın sıkıntıya mâruz kalmamalar ını da beraber yürütü lme

si icabeden bir politika olarak kabul etti ve y ine zamanında cesaretl i bir 

ad ım sayı lması lâzımgelen ekmek fiyatlarını birden ki loda 5 kuruş indir

mek gibi bir tedbiri muvaffakiyetle tatbik etti. Un ve unlu maddeler in 

Muame le Vergis inden yapmış o lduğumuz fedakârlık bu tedbirin karşılı

ğıdır. 

Muame le Vergisinin bir köşesinden tutarak onun iktisadi bünyey i 

tazyik alt ında bulunduran tesirlerini ortadan kaldırmaya çal ışmak aynı 

z amanda vergi polit ikamızın bir işareti olarak telâkki olunabil ir. 

Y ine vazifeye ilk geldiğimiz zaman gördük ki Marmara ve Karadeniz 

havzas ında mevs imin çok ilerlemiş o lmasına rağmen 7 mi lyon ki lodan 

fazla tütün çiftçinin el inde bulunmaktadır . Bu hal el inde tütün bu lunan 

müstahsi l i son derece sıkıntılı bir vaziyete sokmuştur . Esefle söyleyel im 
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ki ve Yüksek Meclisinizin birçok sayın âzalarınca ma lûmdur ki, geçen se

nenin tütün mubayaalar ında politika mülâhazalar ı hâkim olmamışt ır de

ni lemez. Başka bir siyasi kanaate sahip olduklar ından dolayı bir k ıs ım 

vatandaşlar tercihe nail o lmuş, diğer bir kısım vatandaşlar da aynı se

bepten mahrumiyete mâruz bırakılmışlardı. Sırası ge lmiş iken söyl iyel im 

ki yeni Hükümet in iz in giriştiği geniş mubayaalarda hiçbir va tandaş baş

ka bir part iye mensup olduğu için tütününün al ınmadığını bi ldirerek bir 

tek şikâyette bulunmamışt ır . 

İşte vazifeye geldiğimiz ilk zamanlarda müh im miktarda tütünün 

müstahs i l el inde bulunmasın ın doğurduğu sıkıntı karşıs ında Hükümet i 

nizin tedbirleri süratli ve müspet olmuştur. Çiftçinin el inde bir tek kilo 

tütün b ı rakmamak şartiyle derhal mubayaata giriştik ve bu suretle müs 

tahsili korumak hususundaki gayretlerimiz ve tütün mevzuundak i ted

bir lerimiz bununla kalmamışt ır . Bilindiği gibi yeni tütün piyasası açılır 

aç ı lmaz fiyatların süratle başaşağı gitmesi istidadını göstermesi üzer ine 

de mesul Bakanın mahal l ine giderek bizzat nezareti alt ında tatbika koy

duğu tedbirlerle bütün kötü ihtimaller önlenmiş ve tahminin çok üstüne 

ç ıkan bir rekoltenin, fiyatları düşürmek tertiplerine mâruz ka l ınmak ih

timali karşıs ında Hükümet tarafından rekoltenin son yaprağ ına kadar 

a l ınmasının kararlaştır ı lmış olduğu gayet sarih olarak ifade o lunmuştur . 

Gerek Hükümet in bu kararlı vaziyeti, gerekse destek leme mubayaas ına 

ş imdiye kadar görülmemiş nispette iştirak edilmiş o lması Ege mınt ıkası 

tütün müstahsi l ini kendisini bekliyen büyük muhteme l sıkıntı lardan ko

rumuş ve yüzünü güldürmüştür . Diğer tütün bölgeler inde de Hükümet i 

nizin karar ve tatbikatı aynı suretle tecelli edecektir. 

Y ine vazife başına geldiğimiz sıralarda un ve unlu madde lerde yapı
lan tenzi lâta muvazi olarak esaslı gıda maddeler ini teşkil eden şekerin is
tihlâkini az kazançl ı vatandaşlar ımız bakımından m ü m k ü n kı labi lmek 
için İstihlâk Resminde tenzilât yaparak fiyatını indirdik. 

Dünya şartları yukarda da söylediğimiz gibi fiyat yükse lmes ine doğru 
bir ist ikamet a lmamış olsa idi bu yoldaki tedbirlerimiz hissedil ir bir fe
rahlık yaratacak derecelere çıkabilecekti. 

Eski idare ile yeni idare ve iki iktisadi ve malî görüş arasındaki anla

yış ve farkı izaha çal ışmamızı yeni iktidarın ilk bütçesi münasebet iy le ve 

tekasüf ettiri lmiş bunca menfi propagandalara karşı çok tabiî göreceğini

zi sanıyoruz. 

İş ve hizmet anlayışımızın bir izahı olarak kaydedel im ki, meselâ; top

rak işlerini ele alacağız. Toprak Kanununun çıkarıl ıp tatbikına başlandı-
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ğ ından biz im vazifeyi deruhte ettiğimiz zaman kadar, yani dört küsur yıl 

iç inde dağıt ı lan toprak miktarı 800 bin dönümü aşmakta idi. Hükümet i 

niz 8 ay zarfında, 4 küsur yı lda dağıt ı landan daha fazlasını dağ ı tmaya 

muvafak o lmuştur. 

Vazi feye geldiğimiz zaman 17 toprak komisyonu faaliyette idi. Bunun 

adedini biz bütçenin mahdut imkânları içinde dahi 30'a çıkardık. Bu yıl 

kabul edeceğiniz bütçe ile toprak komisyonu hesabının 60'a ç ıkarı lması 

mukarrerdir . Bu suretle bu çok müh im dâvada hamle ifade eden bir hız 

elde e tmek kararındayız. 

Tapu lama işlerini de aynı suretle hız landırmak ve tapulama ile top

rak land ı rma işini beraber yürütmek ve işleri kolaylaşt ırmak suretiyle 

muzaa f emek ve masrafları önlemek prensibimiz olacaktır. Bu yıl için 

ş imdiden temin etmiş bu lunduğumuz ve henüz bütçeye akse tmemiş olan 

30 mi lyonluk tahsisatla iskân işlerine büyük bir ehemmiye t vermiş olu

yoruz. Hükümet ve idareyi şaşırtmak ve hattâ sıkıntılar ve kargaşal ıklar 

yara tmak maksadiy le memleket imize tevcih edi lmiş olan mecbur i muha

ceret akınını hazırlıklı olarak ve gönül rahatlığı ile ve tasavvur o lunduğu 

gibi bir sıkıntı ve kargaşalık mevzuu olarak değil, kardeşler imizi yurdu

muza a lmak suretiyle millî bünyemiz i kuvvet lendirmenin mesut bir hâ

disesi olarak karşı lamaya hazır bulunuyoruz. 

Tapulama, topraklandırma, iskân ve hattâ iç iskân mevzular ı bir bü
tün olarak mütalâa edilip, esaslı programa bağ lanmak gibi bir yo lun üze
r indeyiz. 

Memleket imiz in mâruz bırakıldığı bu muhaceret selinin doğurabi lece
ği müşkül ler karşısında dost Amer ikan Hükümet in in geniş bir anlayış 
göstererek bize yardım etmesini burada bir teşekkür vesilesi olarak kay
dederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 

Baştan başa ve bütün teferruatı ile yeniden ele a l ınması lâz ımgelen 

bir Hükümet ve idare elhazı ve böyle bir vaziyetin ihdas ettiği türlü zor

luklar karş ıs ında bu lunmasa idik Hükümet icraat ve faaliyetlerinin mu

ayyen noktalara ve maksat lara tevcihi suretiyle belki muayyen mevzular

da daha ileri neticeler a lmak mümkündü . Ancak devrin değ işmesiy le 

karş ı lanacak az îm müşkülât yekûnu kolayca takdir olunabil ir. Böyle bir 

intikal devresi içinde yapı lanların bâzılarını sıralayıvermekle, yapı lması 

düşünülenler in ist ikametine işaret etmiş sayılabiliriz. 

Bu cümleden olarak, yani iş ve hizmet anlayışımızın geleceğe taallûk 

eden k ısmına da bütçelerde görülecek rakamlar etraf ında ve izahına ça-
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l ıştığımız ist ikametlerde bir iki müşahhas misal daha vermek m ü m k ü n 

dür. Meselâ; yeni idarenin ziraat görüşünü Hükümet hizmetler inin saha

sı iç inde bir gözden geçirel im. Daha 1946 yı l ında muhale fet vazi fesine 

başladığ ımız zaman bir milyarı çok aşan bir bütçe içinde Ziraat Vekâlet i 

Bütçesi ancak 28 milyon l iradan ibaret idi. Nüfusunun yüzde 82'si zira-

atle meşgul olan bir memleket in bütçesinde Ziraat Vekâlet ine konulan 

tahsisatın gider yekûnunun yüzde 3'ünü teşkil e tmesinin mânas ın ı an

lamak güç değildir. Hususiyle bir memleket in ziraati bu derece iptidai 

şartlar içinde olursa hükümet gayreti çok büyük o lmak gerektir. 

Muhalefet vazifesini görmeye başladığımız zamandan it ibaren derhal 

bu mevzuda giriştiğimiz şiddetli tenkidler eski hükümet ler i nihayet bu 

tahsisatı tedricen artırarak dört yıl sonra toprak işleri hariç o lmak üzere 

43,5 mi lyona çıkarı labi lmesine sebep olmuştur. 

Bu yıl biz, henüz bütçeye aksett ir i lmemiş olan kısmiyle Tar ım Bakan

l ığına 100 milyon l iradan fazla bir tahsisat veri lmesini derpiş etmiş bu

lunuyoruz . Derhal ifade edel im ki, bunu dahi az bulmaktayız . 1946'daki 

28 mi lyonun 1951 Bütçesinde yüz mi lyona çıkarı lması iki iktisat görüşü

nün ve iki iş ve hizmet anlayışının vazıh farkını ifade etse gerektir. 

Kaldı ki, memleket imiz in ziraatine bu yılki bütçe ile derpiş ett iğimiz 

yard ım Tar ım Bakanl ığ ına konulan tahsisattan ibaret değildir. Bayındır

lık Bakanl ığ ına yapı lan munzam tahsisatın başl ıca hedefi, dolayısiyle zi-

raattir. Küçük ve büyük su işlerine konulan m u n z a m tahsisat Devlet, vi

lâyet ve köy yol lar ına ayrılan yeni ödenekler hep bu gayeye matuftur. 

Mahsul ler imiz i değer lendirmek politikasının ve hattâ dış ticaret reji

mimiz in umumiyet le kredi polit ikamızın dolayısiyle hedefi z iraate yard ım 

ve istihsali geniş letmek gayesine müteveccihtir. 

Zirai kredi mevzuunda Ziraat Bankası bu yıl iç inde bu lunduğumuz 

şu günlerde geçen yıl ın aynı tarihlerinde yapı lan 300 mi lyonluk bir ikra-

zata mukabi l yüz milyon lira fazlasiyle 400 milyon lira ikraz etmiştir. Zi

raat Bankasının, 46 vilâyette 70 milyon liralık borcu tecil e tmek gibi 

müşkü l bir durum karşıs ında bile kredilere daha geniş bir ist ikamet ver

miş o lması , üzerinde işlenildiği takdirde harekete getiri lecek kaynaklar ı 

mız ın mevcut o lduğunu ispat eder. 

Bütün bu tedbirlerin ve sözü uzatmamak için saymadığ ımız ve fakat 

izahları tatbikat olarak görülecek olan diğer tedbirlerin en kısa bir za

manda millî gelirin genişlemesini ve o nispette de Hazine gel ir lerinin ik

tisadi bünyey i zor lamadan artmasını intaç edeceğine şüphe yoktur. 
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Memleket imiz büyük bir gel işme ve ka lk ınma ihtiyacı ve hareket i kar-
şısındadır. Bununla beraber Devlet eliyle yapı lacak hizmetler vatandaşı 
tatmin edecek bir dereceye ve genişliğe getir i lmekten henüz uzaktır . 

Bunlar ın karşı lanması için yeni vergiler ihdasını da bir çare olarak 
düşünenler bulunabil ir . Fakat öteden beri kanaatimiz odur ki, göze gö
rülen ve görülmiyen yollarla al ınan vergilerle bunlar ın inikasları ve bâzı 
vergi ler imizin ilmin tarif ettiği fena vergi nev inden olmaları yüzünden ik
tisadi bünyemiz hırpalanmıştır. Bu müta lâamızdan anlaşı lacağı gibi bu
gün için yeni vergiler ihdasından ziyade mevcut vergi s istemimiz in İsla
hını düşünmek lâzımdır. Onun içindir ki, Devlet imkânlar ının geniş leme
sini daha ziyade istihsalin artmasiyle gelir kaynaklar ımız ın tabiî inkişa
f ından ve vergi sistemimizin islâh ve t ekemmülünden bek lemek laz ımge
lir. Bu esaslara göre hareket o lunacak ve her türlü vergi ler imizin ıslâhı 
hususunda başlamış olan tetkikler süratle ilerletilecektir. 

Muhte rem arkadaşlar; 

İktisadi faaliyetleri engell iyen, iş hacminin geniş lemesine mâni olan 
vergi nevilerini hafifletmek veya ortadan kaldırmak ve iktisadi şartlarla 
vergi adaleti prensiplerine daha uygun vergiler s istemine yöne lmek görü
şümüzün samimiyet ine bir delil olur. 

Bir baş vergisi olan hayvanlar vergisinde de teşebbüsler imiz aynı ma
hiyette o lmuştur. Bu yıl yüzde 20 nispetinde bir aza l tma ile baş l ıyan bu 
ad ım Hayvanlar Vergisinin tamamen ortadan kaldır ı lmasına müncer ola
caktır. 

Bugünkü şekliyle adaletsiz bir vergi olan Yol Vergisi Kanunu ele alı
narak bu verginin hem verimini art ırmak, hem de adalet esaslar ına göre 
bir tevzie tâbi tutmak ve çok az kazançl ı vatandaşlar ımız ın takatleriyle 
mütenas ip hale getirmek için yapı lmakta olan tetkikler çok i ler lemiş bu
lunmaktadır . 

Bu arada altın ve döviz stoklarımız hakkında da Yüksek Heyet inize 

ma lûmat vermek vazifemizdir. Devir almış o lduğumuz altın stoklar ında 

bir eksi lme yoktur. Ancak dört tonluk bir aza lma mevcut imiş gibi bir 

manzara görülüyorsa da hakikatta bu miktar altın eski iktidar zamanın

da terhin edilen ve üç defa tecdit edi lmiş olduğu için tam biz im vazifeyi 

deruhde ettiğimiz sırada müddet i hitam bularak alacaklı banka tarafın

dan mahsup yapılmıştır. 

Döviz mevcudumuza gelince; 

İhracat mevsimimiz in ortasını geçmiş bu lunduğumuz şu s ırada dö

vizlerimiz geçen sene aynı mevs imdeki mevcut lar ımıza nazaran, b i lhassa 
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Avrupa Tediye Birliği muvacehes inde çok daha büyük bir seviyede bu

lunmaktadır . Bu, dünya vaziyetinin de şevkiyle ithalât taleplerinin çok 

artmış ve bu taleplerin geniş ölçüde karşı lanmış bu lunmas ından ileri gel

mektedir . İthalâtın serbestleştiri lmesi mevzuundaki tatbikatın da tesiriy

le artan ithalât talepleri tediye birliğinin sağladığı kote kredi ler inin de is

t imali suretiyle karşı lanmaya devam edilecektir. Bu durum, pek yak ında 

birl iğe karşı borçlu vaziyete geçmemiz i intaç edecektir. Esasen borçlu va

ziyete geçmemiz sarf mahall i ş imdiden hazır lanmış bulunan, 25 mi lyon 

dolarl ık başlangıç kredimizin istimali için de lâzımdır. 

Döviz stokları mevzuundaki görüşler bundan evvelkine nazaran ta

m a m e n değişmiştir. 

Gerek ihtiyaçlarımızın karşı lanması ve iktisadi c ihaz lanmamız gerek

se memleket te birtakım maddeler in teraküm ettir i lmesinin lüzumu bakı

mından döviz hususunda eskiden olduğu gibi tahsislerden m ü m k ü n ol

duğu kadar kaç ınmak değil, aksine olarak geniş tahsisler yapmay ı lü

zumlu bulmaktayız . 

Paramız ın emniyet ve istikrarını bozacak hiçbir sebep mevcut değil

dir. 

Tedavüldeki para miktarının, istihsal ve iş hacminin daral ıp genişle

mesiy le mütenas ip olarak azalıp çoğalması bir emri tabiîdir. 

Tedavüldeki para miktarını bu zaviyeden müta lâa etmek icabeder. 

Gerek ihraç mallar ımızın müsait fiyatlarla satı lması yüzünden memleke 

te giren döviz miktarının yükselmesi , gerekse Amer ikan yardımiy le m e m 

leket imize ithal edilecek malların mühim yekûnlara bal iğ olacağı hususu 

dış ticaret hacmimiz i bundan evvelki yıl lara nazaran kıyas kabul etmiye-

cek derecede genişletecektir. Bu halin ise istihsal faaliyetlerini geniş öl

çüde hız landırmak ve iş hacmini süratle art ırmak gibi iktisadi neticeler 

doğurmas ı gayet tabiîdir. Buna ilaveten beynelmilel konjonktörün dünya 

siyasi hâdiseleri alt ında hayli yükselmiş olduğu da bir vakıadır . Bundan 

başka Hükümet in iz in âzami faiz hadlerini indirme yo lunda çal ışmalar ı 

mevcuttur . Bütün bu saydıklarımız, muamele ve istihsal hacmin i artır

mak ve binnet ice tedavüldeki para miktarının kendi l iğ inden buna göre 

ayar lanmasını intaç edecektir. Bu halin enflâsyonist bir pol i t ika mahsu

lü o lup olmadığı ve fiyatlarda kamçılayıcı tesir yapıp yapmıyacağ ı mese

lesi üzer inde durulabil ir. Buna karşı verilecek cevap, saydığımız sebeple

rin enflâsyonist bir polit ika neticesi olmayıp ekonomik zaruret lere dayan

makta o lduğundan ibarettir. 
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Birçok memleket ler in harb ekonomisi tedbirlerine tevessül ettikleri 
bir devrede dost Amer ika 'dan al ınacak yardımlar ın mal o larak memleke 
te getir i lmesi de hiç şüphesiz iç p iyasamızda büyük bir ferahlık tevlit ede
cektir. 

İhracat ımızın mukabi l i olan ithalâtımıza m u n z a m olarak yapı lacak 
olan bu geniş ölçüdeki ithalât yolu ile girecek mallar ın iç p iyasaya arzı 
hem fiyatların istikrarını temin edecek, hem de spekülati f hareket ler i ön-
liyecektir. 

Ayr ıca işaret edeyim ki, her hangi bir tediyeyi icap ett irmeyip mal şek
l inde memlekete girecek olan büyük bir kıymetin tediye muvazenemiz 
üzer inde müspet tesirleri olacaktır. Buda paramız ın ist ikrarına müspe t 
olarak tesir edecek âmil lerden biri olacaktır. 

Muhte rem arkadaşlar, bütçe müzakereler i esnasında derin bir a lâka 
ve dikkat göstermekle Bütçe Komisyonumuz isabetli neticeler elde edil
mesini sağlamış bulunuyor. Aynı zamanda Bütçe Komisyonumuzun Hü
kümet in teklif ve mütalâalarını da geniş bir anlayışla tetkik ve müzake 
re etmiş o lmasını Hükümet imiz adına huzurunuzda teşekkürle kaydede
riz. 

Komisyona dâhil bu lunan muhalefete mensup arkadaşlar ımız ın da 
müzakere ler in seyri esnasında ekseriya bu anlayış z ihniyet ine iltihak et
miş o lmalar ını görmekten doğan memnun luğumuzu da ifade e tmek ye
r inde olur. 

Bu münasebet le arzedel im ki, gerek müzakereler esnas ında komisyo
nun muhte rem azaları tarafından ileri sürülen birçok kıymetl i mütala
alar, gerekse komisyon raporunun belirttiği hakikatlar ve hususiy le ra
porda dercedi lmiş olan isabetli temenniler bütçenin tatbikında ve bütün 
icraat ında Hükümet iniz için irşat kaynağı olacaktır. 

1951 Bütçesinin müzakere ler ine başlanı lmak üzere bu lunduğu şu sı

rada Yüksek Heyetiniz huzurunda cereyan edecek müzakere ler in mem

leket için hayırl ı neticeler doğurmasını temenni ederiz. (Soldan alkışlar) 

B A Ş K A N - Söz Halk Partisi Meclis Grubu adına Sayın İnönü 'nündür . 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) - Muhterem arkadaşlar, bütçe görüşmes i se

bebiyle Büyük Mecliste umumi müzakere açı lmış oluyor. Bu kıymetl i fır

sattan istifade ederek umumi siyaset hakkında görüşlerimizi arzedeceğiz. 

Her mese leden evvel memleket in müdafaası için askerî siyaset üze
r inde durmak lüzumuna kaniiz. Dünyanın bugünkü şartları iç inde biz im 
askerî siyasetimizin esaslı ve çok sade bir düşünceye dayanmas ı lâzım
dır. Memleket imiz in Üçüncü Cihan Harbine kar ışması mukadder ise ve 
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bu hal biz im bir tecavüze uğramamız la başl ıyacaksa, karadan ve deniz
den bütün cephelerde tecavüzler birden ve ansızın başlıyabil ir. Ayn ı za
m a n d a memleket içi hava taarruzlarına uğrayabil ir. Hattâ Başkent imiz 
ilk günde bu taarruzlar içinde kalabilir. (Soldan gülüşmeler) Böyle bir hal
de : Seferberliğimizi tamamlamak, ilk taarruzlara karşı koymak, tal im ve 
terbiyesi yer inde, kâfi bir kuvvete ihtiyaç gösterecektir. Hiçbir taarruz, 
Yaz ve Kış, hiçbir mevs imde, askerî mevcudumuzu zayıf, hususiy le tal im 
ve terbiyemizi acemi bu lmamak lâzımdır. Bu şartlar alt ında seferberliği
mizi tamamlamak mecburiyet inde kalacağız. Bu mülâhaza lar la daha iki 
üç sene kararsızlık ve buhran içinde geçecek dünya askerî şartları önün
de siyasetimizi tayin edebiliriz. 

İki senelik hizmet üzerine istinat eden hazar o rdumuz terhisler ve 
acemi terbiyesi devirlerinde de zayıf bu lunmamak icabeder. Son altı ay, 
askerî bak ımdan hakiki bir tehlike içinde geçmiştir. Önümüzdek i Yaz ba
ş ında yen iden terhis ve yeni efradın hazır lanması devr ine gireceğiz. En
dişe ederiz ki; eğer Yaz ın bir hadise kopacaksa hazırl ıksız bu lunmıya l ım. 
Hazer i o rdumuzun talim ve terbiyesi bakımından muhtaç o lduğumuz 
şey, iki senelik o rdumuzun da ima mual lem bulunmasıd ır . Müddet in i 
do lduran bir sınıf kamilen terhis olunursa, ordu, altı ay müddet l e bir sı
nıf üzer ine istinat edecektir. Müddetini dolduranlar iki defada terhis olu
nursa, sefer o rdumuz bir buçuk senelik mevcuda istinat edebil ir. Ne bir 
senel ik ne bir buçuk senelik ordu mevcutları b iz im iht iyacımıza kifayet 
e tmez. Diğer taraftan ani bir taarruz ihtimaline mâruz kıtaların ne kadar 
o lgun mevcut lu bulundurulması lâzımgeldiğine dair beynelmi le l neşriyat 
Hükümet in gözünden kaçmamış olmalıdır. Hükümet terhis ve acemi ter
biyesi üzer inde arzettiğimiz mülâhazalara göre hazar o rdumuzun Yaz ve 
Kış her mevs imde mual l im iki sınıf üzerine istinat edeceğine dair bize tat
min edici bir cevap verirse kendisine müteşekkir olacağız. Biz askerî ba
k ımdan o halde olmalıyız ki, Türkiyenin, hiçbir mevs iminde , kolay ve ça
buk muvaffakiyet istihsal edilebilir bir hedef o lmadığ ında hiçbir şüphe 
kalmamal ıd ır . Bu nokta da çok ehemmiyetl idir : 

Memleket imiz bir taarruzun ilk günlerinde kendi kuvvet ler iy le kala

caktır. Dostların ve müteffiklerin, gerek asker, gerek siyasî salahiyetl i le

ri bizi yalnız bırakamıyacaklar ını her vesile ile söylemektedir ler . Bu söz

lerin k ıymet ve ehemmiyet in i takdir ediyoruz ve bunlar için müteşekki 

riz. Ancak Cumhur iye t Hükümet in in hakkıdır ki bir taarruza uğradığ ımız 

z aman bize yard ım edeceklerini söyliyen dostlar, ne şeki lde yard ım ede

bi leceklerini ş imdiden kendisine söylesinler. Hükümet in bu hususta bü

tün gayretlerini sarfettiğine şüphemiz yoktur. Ancak bu gayret ler inden 

865 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

müspet neticeler almış ise, teferruatını b i lmemize lüzum yoktur, a m a 

milleti ferahlatacak umumi hatlarla da olsa bir kaç kel ime söyliyebil irler-

se çok makbule geçecektir. 

Dış pol i t ikada en mühim mesele, beynelmilel taahhüt â leminde ne 

vaziyette o lduğumuzu memleket in dosdoğru bilmesidir. Hayale müsteni t 

ihtimaller üzerine dış polit ikamızı istinat ett irmekten ciddî o larak sakın

malıyız. İçinde bu lunduğumuz medeniyet ve demokras i â leminde müsta

hak o lduğumuz derecede alâka görmediğ imizden şikâyet ediyoruz. Bey

nelmilel t esanüdün icaplarından memleket imiz daha çok faydalanmalıy

dı. Hiçbir hükümet in kudreti kendi dostlarına bile arzu ettiklerini her za

man yapt ı rmaya müsait o lamaz. A m a bir tesanüdün, herkesin iktidarın

da olan asgari imkânlarını dostlarımız bize es irgememel i idiler. 

Ahdî anlaşmalardaki eksikleri tamamlamak için ihtiyacımız mütema

diyen tehir o lunmaktadır . Hele son muhacir meseles inde, iç inde bulun

duğumuz Avrupa Konseyinden, ahdi ve mânevi rabıtalarla bağlı o lduğu

muz büyük dostlardan, fiilî ve maddi bir yard ım görmedik. Göreceğ imize 

dair de ümit verici deliller bi lmiyoruz. Hükümet , bu mesele lerde, müspet 

netice elde etmek için sarfedeceği gayretlerde bütün Mecl isin ve bütün 

mil letin kendis ine müzaharet edeceğinden emin olmalıdır. 

Kore 'de çok fedakârlığa mal olan ciddî bir harb içinde bulunuyoruz . 

Asker imiz in vazifelerini ifada gösterdikleri yüksek kıymet haklı iftiharı

mızı muc ip olmaktadır. Şehitlerimizi ve gazilerimizi ruhlar ımız ın bütün 

muhabbet iy le tebcil ederiz. Türk askeri kendisine nerede vazife gösteri

lirse o vazife uğrunda vatanı için çalıştığını ve vatan için şehit o lduğuna 

emindir . Aziz canını feda eden bir kahraman, içerde, d ışarda nerede bu 

rütbeye ererse, orada en büyük şeref mertebesini kazanmış olur. 

Asker in vazifesi dışında kalan siyasi sebepler ve mucipler Hükümet in 

ve Büyük Millet Meclisinin yetkileri içindedir. Tekrar etmek mecbur iye

tindeyiz ki, harb kararı gibi büyük millî kararlarda Hükümet in ve Büyük 

Mecl is in yetkileri arasında hiçbir tereddüde mahal vermemek, mil letve

killeri olarak bizim başlıca vazifemizdir. Hükümet in silahlı kuvvet ler imi

zi ku l lanmak için ne taahhütler aldığını Büyük Meclisin, taahhüt tatbi-

ka konmadan evvel, bi lmesi lazımdır. Büyük vatan müdafaası mesele le

r inde milli birlik ancak bu suretle temin olunabilir. Büyük Mecl is in hiç

bir sebep ve suretle olup bitti karşısında bırakı lmayacağını Hükümet ten 

tekrar işitirsek vazife ve mesul iyet duygusu önünde kendimiz i v icdan is

t i rahat ında bulacağız. 
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Bir Hükümet in beynelmilel münasebet lerde Büyük Millet Mecl is inin 

haklar ına dikkatli olması ve Hükümet için tereddüt ve zayıflık ifadesi de

ğil, c iddiyet ve kuvvet işaretidir. 

İç pol it ikamız üzer inde görüşlerimizi söyliyeceğiz. 

Bu pol it ika üzerinde çekişmelerimiz henüz sükûnet bulmamışt ı r . Bu

günkü hal, biz im verimli ve feyizli çal ışmalarımızı tehir e tmekte ve kısır

laşt ırmaktadır . Demokrat ik rej imde iç polit ika meselesi , siyasi emniyet 

ke l imesinde hülâsa olunabil ir ve bunun tek şartı, ikt idarda bu lunan Hü

kümet in sinirlerine hâkim ve sakin olması ve dönem sonundaki seç imin 

neticesi ne olursa olsun onu Sükûnet le karşıl ıyacak istidatta olmasıdır . 

Hükümet i böyle sakin ve müster ih bir ruh haleti içinde görmüyoruz . 

Kendis inin çektiği ve muhalefette bulunan siyasi teşekkül lere çektirdiği 

İstıraplar bu yöndedir ve hepsi beyhudedir. (Soldan gürültüler) 

Türk milleti senelerden beri yabancı radyoların taarruzlar ına muka

vemet ediyor. Türk milletinin sinirlerini kendi radyolar ımız ın part izan 

propagandalar iy le ayrıca yormak, en hafif tabiriyle, haksız ve günaht ır . 

(Sağdan, bravo sesleri.) 

Muhalefette bulunanların türlü ceza usulleriyle yıldırı lması gayreti 

millî enerjiyi açıktan israf edecektir. Zaten ağır olan siyasi havanın yeni 

ceza müeyyideleriyle, ne teklif edenlerin, ne okuyanların anl ıyamıyacakla-

rı m ü p h e m suçlarla tehdit edilmesi âkibetinden korkulur teşebbüslerdir. 

Vatandaş lar arasında şüphe, ittiham ve uzaklık doğuracak teşebbüs
lerin, ne iktidara, ne muhalefette bulunanlara zarardan başka birşey ge-
t irmiyeceğine asla şüphe etmemelidir. Muhali f milletvekil lerini seçmiş ol
maktan başka bir hareketi o lmayan koskoca vilâyetler halkının, siyasi 
haklar ının ıstırabı içinde yaşat ı lması büyük haksızlıktır. (Soldan; Allah Al
lah, ne olmuş neresi buraları öyle şey yok sesleri). Bu halde bu lunan vatan
daşların, kanun tanımıyanlara yardımcı olacağını bek lemek boştur. 

Umumiyet l e Devlet memurlar ının kendilerini emniyette hissetmeler i , 

Devlet çarkının arızasız işlemesi için ilk şarttır. Hükümet memur lar ımı 

zın umumiyet le haklar ından emin olarak çal ışmağa medeni bir devlet in 

hukukî prensiplerine ciddi olarak güvenmeğe lâyik olduklarını tesl im et

melidir. (Soldan, propaganda sesleri). Hükümet in Devlet teşki lat ına hayır

hah bir müşfik gözü ile bakması için kâfi zaman geçmiştir . Hükümet , ka

nuni muhalefet parti lerinin, bu milletin hakkı ve Devlet in esas uzuvları 

o lduğunu samimiyet le kabul etmelidir. Aksi mülâhazalar ve sakat görüş

lerin telâşlı tedbirleri kendisine hiçbir fayda vermez. Memlekete çok ıstı

rap getirir. 
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Hükümet in iktisadi pol i t ikasından bahsetmek için müsaadeniz i istir

ham eder im. Bütün dünyada iktisadi düzen ufukta olan karanl ık ihti

mal lere göre ayar lanmaya başlamıştır. Hükümet te fiilen harb iç inde bu

lunduğumuzun ve ufuktaki karanlık ihtimallerin hiçbir iktisadi delil ini 

göremiyoruz. Liberal veya güdümlü ekonomi takip eden hiçbir memleket 

te öyle bir kayıtsızlık görülmemişt ir . Biz zannediyoruz ki, müstahs i l ve 

müstehl ik , işçi ve büyük çiftçi bütün vatandaşlar ın ihtiyaçlarını ayarl ıya-

cak bir ekonomik nizamın vakti çoktan gelmiştir. 

Muhte rem arkadaşlar, Hükümet in malî polit ikası ve bütçe tekniği 

hakk ında mülâhazalar ımız ı ayrıca arzedeceğiz. (Soldan şiddetli alkışlar). 

B A Ş K A N - Söz Eskişehir Milletvekili Ali Fuad Cebesoy 'undur . 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Müstakil , parti lere tercih edi lemez. 

ALİ FUAT C E B E S O Y (Eskişehir) - Demokrat Parti Hükümet in in iş ba

şına geldiği günden 1951 yılı Bütçesini hazırlayıp Mecl ise verdiği güne 

kadar geçmiş olan zamanın, bir yeni parti Hükümet i için ne kadar çok az 

o lduğunu gözönüne getirecek olursak, bu Hükümet in iktidar mevki ine 

ge lmezden önce vadettiklerinin müh im bir kısmını yer ine get i rememiş ol

masını tabiî görmemiz lâzımdır. (Soldan bravo sesleri). 

Ancak bunlar ın gelecek yıl bütçelerinde tahakkukunu bek lememiz 

icabeder. 

Mamaf ih 1951 yılı Bütçesini kendi görüşlerine göre ayar lamaya çalış
mışlardır. (Soldan bravo sesleri). 

Yı l lardan beri aynı mecrayı bazan normal ve bazan da ağır şartlar içe

r is inde takip etmiş olan Devlet hizmetlerini ve idaresini tabiî g id iş inden 

ayırarak başka bir mecraya sokmanın ne kadar güç o lduğunu da itiraf 

etmeliyiz. (Soldan, bravo sesleri). 

Geçen yıl ın ikinci k ısmından bu tarafa iç ve dış şartların, gün geçtik

çe daha çok güçleşmesi karşıs ında yeni bir idarî ve malî ve iktisadi ope

rasyonun tatbik mevki ine konmasın ın ne kadar güç olduğu da bedihidir . 

(Soldan bravo sesleri). 

1951 yılı Bütçesinin âdi ve yatır ım namlariyle ikiye ayırarak âdinin 

denkleşt ir i lmesi ; yatır ımın da memleket in iktisadi kalkınmasını kısa bir 

z amanda sağl ıyacak mevzular ı ele a lmak suretiyle tanzim edi lmesi ; ve 

kaçını lmaz bütçe açığının bu k ısma yüklet i lmesi ve bunun da hariçten 

temin edilebi len bazı malî kombinezonlar la kapat ı lmasına gayret edi lme

sinin bugünün şartları içerisinde en iyi bir sureti hal olarak kabul edil

mesi zaruridir. 
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Geçmiş ve gelecek yıl ların çok güç olan şartları içerisinde hiçbir Dev

letin denk bütçelerle meclisleri huzuruna çıktıklarını sanmıyorum. Eğer 

getir i len bütçeler memleket in iktisadi kalk ınmasına yarayabi lmiş ve do

layısiyle vatandaşa biraz refah getirebilmiş ise bununla belki övünebi l -

mişlerdir. 

Bütçenin % 84 unü teşkil eden rakamların sabit bir hale ge lmiş o lma

sı keyfiyeti, hakikaten hepimizi düşündürecek m ü h i m bir mese le o lmal ı 

dır. 

Hükümet bu hale çare olarak şunları düşünüyor : 

Y a kanuni tasarruf tedbirleri a lmak veyahut yeni vergiler ihdas et

mek. Hükümet bunlardan kanuni tasarruf yollarını diğerine tercih et

mektedir . Eğer Hükümet yalnız kanuni tasarruf yol lariyle bu sabit ra

kamlar ı azal tmaya muvaffak olursa ş imdiden kendiler ini tebrik eder im. 

Unutulmamal ıd ı r ki beş sene devam eden Umumi Harbin ma lûm olan 

şartları bütçemiz in bu hale gelmesine en büyük amil lerden biri o lmuş

tur. Belki daha önceden esaslı tedbirler al ınabi lmiş olsaydı bu nispet 

miktar ı bu kadar çok yükselmezdi . Fakat zaruretlerin k ısmen bütçey i bu 

hale get irmiş o lduğunu söyliyecek olursak yan ı lmamış oluruz. İstikbal 

bizleri ayni güçlüklerle karşı karşıya getirecektir. Onun için yalnız kanu

nî tasarruf tedbirleriyle bu işin ıslah edileceğini sanmıyorum. Her iki ça

reden istifade edi lmek şartiyle bu sabit rakamlar nispetinin daha çok 

azalt ı labileceği kanaat indeyim. 

Bütçede bâzı tasarruf ve operasyonların yapı lmış o lduğunu görüyo

ruz. 

1. - Personel masraf larında, yı l lardan beri devam edegelen ve yıll ık 

vasat i olan 58 milyon liralık artışın durdurulduğu ve ayni z amanda 9 

mi lyon liralık bir tasarrufun yapıldığı, 

2. - Şeker İstihlâk Vergisi ile un ve unlu maddeler in Muame le Verg i 

s inden 44 milyon liralık bir indirme yapıldığı, 

3. - Hayvanlar Vergis inde 6 milyon liralık bir tenzilat yap ı lmas ın ın 

kararlaştırı ldığı bu malî operasyonlar bize gösteriyor ki, Hükümet , şart

lar ne o lursa olsun tasarruf f ikrinden ayrı lmıyacaktır. Bu sebeple takdi

re şayandır. (Soldan, bravo sesleri). 

Günün zaruretleri karşısında Millî Savunma Bütçes ine 10 mi lyon li

ranın ilave edi lmesi ve yatır ımlar mevzuunda bütçeye geçen seneye nis

petle daha çok tahsisat konması Hükümet in daha önceden ileriyi görme

ye çalıştığına bir misal teşkil edebilir. 
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Hükümet in ve Bütçe Encümenin in gerekçeler inde 1950 yı l ının ikinci 
k ısmında ve 1951 yılı başlangıc ında hayat endeksinin yükse lmekte oldu
ğu ve bundan hayat pahalı l ığının harb senelerinde o lduğu gibi tekrar 
başladığı ve devam edeceği ehemmiyet le izah edi lmiş o lmas ına rağmen, 
Hükümet gerekçesinde bu hususa dair al ınmış hiçbir tedbirden bahso-
lunmamışt ı r . Bütçe Encümeni gerekçesinde ise Hükümet in enf lasyon te
sirlerine karşı fiili netice verecek tedbirlere baş vurması ve pahalı l ık mev
zuu üzer inde ehemmiyet ve hassasiyetle durması ve iht ikâra ait cezai 
müeyyideler in takviye edi lmesi zarureti tavsiye edi lmekle iktifa edi lmiş
tir. Halbuki İkinci Umumi Harbde ayni mevzular üzerinde tedbir a lmak 
hususunda geç kalmamız yüzünden harb yı l larında çekmediğ imiz sıkın
tılar kalmamışt ır . Yakın maziye ait bir mevzu olduğu için acı hatıraları 
elan aramızda yaşamaktadır . Belki o yı l larda zamanında isabetli tedbir
ler a l ınmamış olması bütçelerimizin fazla açık vermesine ve borçlar ımı
zın b irkaç milyarı geçmesine sebep o lmuş âmil lerden biri o lmuştur . De
mokrat Parti iktidara geldikten bir müddet sonra iktisadi ve siyasi şart
ların daha çok güçleşmiş olduğu düşünülecek olursa bu hususta alın
mas ı gereken tedbirlerin vakt inde a l ınmaması mesuliyet i bittabi ve Hü
kümet in üzer inde kalacağı şüphesizdir. Bu maksat ladır ki, Hükümet in 
bu hususta daha fazla geç kalmamasını temenni eder im. 

Al ınacak tedbirler daha gecikmiş olursa ve müessir o lamazsa hayat 
pahalı l ığı ve ihtikâr alıp yürüyecektir . Stoksuzluk da Hükümet in bu hu
susta yapacağ ı müdahaley i azaltacaktır. Bu hal karşıs ında ş imdi kabul 
edeceğimiz yeni yıl bütçesi Devlet hizmet ve vazifelerini eksiksiz olarak 
temin edebi lecek midir? Bütçenin samimiyet i bu yüzden ihlâl edi lmiye-
cek midir? 

Bütün dünya bir harb ekonomisi tedbirlerini al ırken ve b i lhassa A m e 
rika, İsviçre, Fransa ve sair yabancı memleket ler in bu husustaki faaliyet
leri daha ileri g i tmişken bizim daha fazla gec ikmemiz doğru mudur? 

Vergi ler mevzuunda da bir noktai nazar ım vardır. 

Hayati ve siyasi şartların aleyhe yeniden çevrildiği ve sonu nereye va
racağı ma lûm olmıyan bu yı l larda Kazanç Vergisi ve buna mütefferi ver
giler hası lat ının en verimli devresine rastl ıyan bir zamanda bu vergiler 
lâğvedi lerek bunların yerine konulan ve henüz neticesi ma lûm o lmıyan 
bir Gelir Vergis inin tatbiki devresinde Hükümet in fazla ihtiyatlı bu lun
masın ı Bütçe Komisyonu muvafık görmüyor. Ben bilâkis Hükümet in yal
nız ihtiyatlı kalmakla iktifa etmeyip gereken tedbirleri ş imdiden kararlaş
tırıp Mecl isi Âl iye getirmesini ist iyorum. Çünkü ihtiyatlı o lmamıza âmil 
o lan sebepler, şayet tahakkuk edecek olursa, alacağımız tedbir lerde geç 
kalmış o lmıyacak mıyız? 
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Ben im hat ır ıma mahsulât ı araziyeden vergi a lmak geliyor. Belki ilk 
görünüşte buna itiraz edecek olan arkadaşlar ım olacaktır. Fakat bu hu
sustaki nokta ! nazarımı daha iyi izah edecek o lursam belki muteriz ler i -
min adedi azalacaktır. 

Ben, d iyorum ki, köy lümüzü, küçük çiftlik sahiplerini bu verg iden 

mua f tutal ım. Bunlar ın çok üstünde mahsulât alan vatandaş lardan 

Mahsulat ı Araziye Vergisi alalım. 

Bütün vatandaşlardan bir Gelir Vergisi a l ınmaya başl ıyacağımız bu 

yıl zarf ında neden mahsulât ı araziyeden binlerce lira kazanan va tandaş

lardan münasip bir vergi almıyal ım. Böyle bir verginin ihdası h em yer in

de ve hem de âdilâne olacaktır. 

Memleket savunmasının önümüzdeki yı lda daha çok masra f yap ı lma
sını isti lzam edeceği bir sırada, yeni vergi membalar ı bu lmak mecbur iye 
tindeyiz. Ümitlerimizi yalnız kanuni bütçe tasarruflarına bağ lamamal ıy ız . 
Bütçenin umumi müzakeres i üzerinde tesirleri o lacağından biraz da or
dumuzun iaşe tarzının düzelt i lmesinden, yüksek tedrisatın daha çok 
genişlet i lmesinde ve mevcut demiryolları şebekesini daha çok uza tmak 
ve geniş letmek değil, bilâkis mevcuttan münakale tekniği bak ımından 
daha çok istifade edebi lmek için iki şube hattının diğerlerine tercihan ya
p ı lmas ından bahsedeceğ im : 

Ordumuz , bugün hâlâ orta çağ tarzında iaşe edi lmektedir . Bu hal 
hem iktisadi değil, hem de ordunun hareket kabil iyetini aza l tmakta ve 
sağlık durumunu zayıf latmaktadır. Bugünkü tarzı hep biliriz hulasas ı 
şudur : Büyük bir kitlenin yiyeceği, her gün mahall î rayicin yüksekl iğ ine 
bakı lmaksız ın taze olarak müteahhit ler tarafından tedarik o lunarak vaz' ı 
kazan edi lmektedir. Pişiri ldikten sonra onar, on beşer kişilik karavana
larda erlere dağıt ı lmaktadır. Yalnız ordunun ekmekl iğ i ve hayvanat ın 
yemliğ i Toprak Ofis tarafından temin edilmektedir. Her memleket te ordu
lar hazar ve seferde bir sistem dahil inde iaşe edilirler. İaşe konserve esa
sına ve seyyar mutfak usulüne dayanmalı . Bu usul hem kolay, iktisadi 
ve ucuz ve hem de her ere istihkakı tam olarak verilebilir. Bu sayede or
dunun sağlık durumu kuvvetlenir. Bu usul her nevi şart ve ahvalde tat
biki kolay olan bir usuldür. Bu usule daha hazarda al ışmak lâzımdır. Ye
ni usu lün kabulü hal inde iyi bir hesap neticesinde ordu iaşesinde hiç ol
mazsa üçte bir, bir iktisat yapılabileceği f ikrindeyim. Bu iaşe rej iminin 
yeni iktadardan tatbikini beklerim. Yüksek tedrisatın daha çok genişle
t i lmesinden maksadım, İstanbul ve Ankara 'daki üniversitelerin bü tün 
mânasiy le ikmaline çalışalım ve artık bir yenisinin hatta tetkiki için ça-
l ışmıyal ım, bilakis el imizden geldiği kadar memleket in her tarafına ve bil-
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hassa doğu vilâyetlerine ilk ve orta tedrisatı götürel im. Bu meyanda tek

nik ve sanat bilgisine geniş yer verel im. Birçok yüksek tedris gö rmüş 

olan gençler imiz in iktisap etmiş oldukları ilimle mütenas ip bir iş bula

madık lar ından süfli işlerde hayatlarını temin e tmeye çalışıyorlar. Birçok 

köylüler imiz de biraz fazla tahsil gördükten sonra bir daha köyler ine 

dönmüyor lar . Bu gidişle köylerde nüfus kesafeti azalacaktır. Ka lk ınma

mız için köylü nüfusunun çoğalması, lâzımdır. Ziraat ve sanatta anl ıyan 

insanlar derecesine çıkmalıdır. Yoksa büyük su tesisat ından istifade 

hacmi azalmış olur. 

Yukarda bahsett iğ im iki şube hatt ından biri, Merz i fon- İsmetpaşa ve 

diğeri Eskişehir-Bursa-Gemlik hattıdır. 

Bir incisinin inşası hal inde Doğu, Batıya daha çok yaklaşt ır ı lmış ola

caktır. Bat ıdan gelen bir mal Zonguldak-İsmetpaşa 'ya ve buradan da 

Merzi fon'a geçmekle büyük bir çevre üzerinde do laşmaktan kurtulacak 

ve doğruca Samsun-Sivas hattiyle Doğuya intikal edecektir. Karabük 

Fabrikasının demir cevheri iki yüz ki lometre daha kısa ve trafiği az olan 

bir hat üzer inden fabrikaya intikal edecektir ki; hem nakl iyat ucuzl ıya-

cak, ve hem de fabrikanın iki bacası ile çal ışabilecek bir hale gelecektir. 

Diğer hatta gelince; ma lûmu âliniz Doğu'dan ve Güney 'den gelen üç 

şimendifer hattımız Eskişehir 'de birleştikten sonra fena şartlar dahi l inde 

yap ı lmış ve kabiliyeti az olan bir hatta intikal ederek Haydarpaşa 'ya vâ

sıl oluyor. Bu yüzden nakliyat hem gecikiyor ve hem de pahal ıya mal olu

yor. Bu mahzur lardan başka diğer müh im bir mahzur vardır ki, o da ta

biî bir hâdise neticesinde şayet Haydarpaşa hatt ında bir inkıta hâsıl ola

cak olursa hattın Haydarpaşa kısmında âtıl kalacak olan müteharr ik 

ma l zeme bütün şebekenin nısfı miktarında olacak ve günlerce şebeke bu 

vasıtaları kul lanmaktan mahrum kalacaktır. Halbuki Eskişehir 'den son

ra hatlar ikiye ayrılacak olursa Trakya ve İstanbul 'un Av rupa k ısmına gi

decek olan mallar, tercihan Bursa hattını i lt izam edeceğ inden nakl iyat 

hem ucuz olacak ve hem de Bursa gibi müh im bir iktisadi merkez imiz 

Anado lu 'nun diğer merkezler ine şimendiferle bağ lanmış olacaktır. 

Tarafların iktisadi ka lk ınma prensip ve münakaşa lar ında da ima bir 

s isteme bağ lanmak gibi, bir fikrin ve arzunun hâkim olduğu görülüyor. 

Bütçenin umumi müzakeres i esnasında bu husustaki noktai nazarı

mı bel i r tmek isterim : Bir an için memleket imiz in iktisadi du rumunu bı

rakıp bizden daha önce bu durumda pek çok tecrübeler yapmış olan di

ğer devletlerin takip edegelmekteki usulleri gözden geçirel im. Hiçbirisi

nin, hiçbir vakit 19 uncu asırda olduğu gibi bir iktisadi mes leke bağla-
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nıp yalnız onun feyizlerinden istifade etmemiştir. Bi lâkis hal ve z amana 

ve şart lara göre bazan şahsi teşebbüse ve serbestcil iğe ve bâzan Devlet

çiliğe meydan vermişler ve bazan da her ikisini mezcederek memleket in 

bünyes ine en uygun şekilleri bu lmaya ve bunlardan âzami istifadeler te

min e tmeye çalışmışlardır. Bu sayededir ki, hayatı, her c ins va tandaşa 

kabil i t ahammül bir hale get irmeye ve hayatın zevk ve re fahından m ü m 

kün o lduğu kadar her cins vatandaşı istifade ett irmeye gayret etmişler

dir. Dünya ekonomi hayatı, milletleri birbirine bağlı bir kül hal ine getir

miş o lduğu hepimizin malûmudur . Bu husus da göz önünde tutularak 

memleke t bünyes ine ve şartlarına uygun en iyi usulleri bu lup vakı fane 

bir surette bunlar yekdiğeriyle mezcedi lerek tatbik edi lecek olursa, m e m 

leketimiz için en uygun bir ekonomi sistemi bu lunmuş olur f ikr indeyim. 

İcabında sıkı bir tasarruf yapıp başka memleket ler in bâzı iht iyaçlardan 

m a h r u m kaldıkları bir sırada elde kâfi derece bir istok bu lundurmas ın ı 

da b i lmek lâzımdır. Hulasa olarak diyebil irim ki zamanın şart lar ına ve 

vatandaşlar ın kültür seviyesine göre en uygun ve doğru bir usulü bula

bi lmesini bi len Hükümetler in, vatandaşları ikna etmek suretiyle etraf ına 

topl ıyarak bir planla ehillerin bunu tatbik etmeleri hal inde muvaf ık bir 

ekonomi sistemi bu lunmuş olur. Bu usule isterseniz Dirigee diyel im, is

terseniz başka bir isim verel im. İsmin ehemmiyet i yoktur herhalde biz

den daha çok tecrübeli ve kültür ve tarzı maişetleri bize daha yak ın olan 

mil letlerin, tecrübeler inden istifade etmesini bilmeliyiz. 

Ş imdi siyasetimiz hakkındaki fikrimi arzedeceğim : 

Memleket imizde ve c ihanda sulh esasına ve âzası bu lunduğumuz 
Milletler Cemiyet inin sulh siyasetine dayanan millî s iyaset imizin dürüst
lüğü ve samimiyet i bütün dünyada olduğu kadar bi lhassa müttef ik ve 
dost lar ımız nezdinde daha iyi anlaşılmıştır. Bu sayededir ki bu yıl geçen 
yı l lara nispeten daha çok yardım ve rağbet görmüşüzdür . Bunun la bera
ber hür memleket ler bir tecavüze uğrıyacak olurlarsa Türkiye 'nin bu lun
duğu mevzi in Geo-Polit ique ve isterateji önemi müttefik ve dost lar ımız ta
raf ından daha iyi takdir edilerek burasının her neye mal o lursa o lsun el
den ç ıkar ı lmaması esasının anlaşı lmış olduğu görülmektedir . Türk Mil le
ti, daha çok evvel inden bir tecavüz karşısında vatanını sonuna kadar 
müdafaa etmeye karar vermiş ve buna muktedir o lduğunu da geçmişte 
o lduğu kadar hali hazırdaki hareketleriyle müttefik ve dost lar ına inan
dırmış bulunmaktadır . Birçok emare ve vaitler bu husustaki inancımız ı 
takviye etmektedir . Mil letimizin istediği şey, şayet bir tecavüze mâruz ka
lacak olursak müttefik ve dostlarımız tarafından nasıl bir yard ım görece
ğimizi ş imdiden kararlaşt ır ı lmasından ibarettir. Bu haklı isteğimizin pek 
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yak ında Hükümet imiz taraf ından temin edilebi leceğine eminiz. Ne kadar 

yard ım ve muavenet görürsek ro lümüz o nispette pasif ka lmıyacak aktif 

olacaktır. Demokrat Hükümet in millî siyasetimizi isabetle idare etmek 

hususunda göstermiş olduğu muvaffakiyet c idden takdire şayandır. 

Eski muharebe lerde kumandanl ık etmiş olan bir emekl i asker arka
daşınız o lmak sıfatiyle huzurunuzda bir hakikati da tebarüz ett irmek is
terim. 

Düne kadar birçok strateji mütehassıslar ı müttefik milletler ordula
rında, başkumandanl ığ ın tam mânasiyle bir elde o lamamas ı ve bu ordu
ların iyice koordine edi lememesi yüzünden bir millete mensup ordular ın 
d u r u m u n a nispetle müttefik milletler ordularının durumunu daha zayıf 
bulurlardı . Bu maksat la da askerî tarihleri karıştırır ve birçok misal ler 
bu lmaya çalışırlardı. Belki eski tarihlerde bu görüş doğru olabil irdi. Çün
kü eskiden milletleri bir ittifak etrafında toplayan siyasi bağlar hakiki bir 
ideolojiye istinat etmiyor, bilakis geçici menfaat lere istinat ediyordu. 
Bunlar bittabi zamanla kıymetlerini kaybediyordu. Halbuki ş imdi hür 
milletleri birbiriyle birleştiren bağlar, hürriyet ve istiklâli korumak gibi 
m ü h i m ideolojilerle sapasağlam bir hale gelmiş ve artık bundan sonra 
müttef ik milletler orduları yer ine milletler ordusu teşekkül etmiştir. İkin
ci U m u m i Harbde bu milletler ordularının ne harikalar yaratt ığını hepi
miz hatırlarız. Bugün ise Kore Harbinde de bunun parlak misal ler ini gör
mekteyiz . Meselâ Başkumandan olan Amer ika General i Mak Artur, Ko
re'de birçok milletlere mensup bulunan birlikler taraf ından tıpkı kendi 
mil let ler inden yet işmiş kumandanlar gibi hem seviliyor ve hem de itaat 
edil iyor. 

Harekâttaki koordinasyona gelince : Bununla parlak misal ler ine ras-
gel iyoruz. Meselâ geçenlerde Şimalî Kore'de vukua gelen çok çetin muha
rebelerde hepinizin hatırladığı gibi sekizinci Amer ika ordusu vaziyet in 
icabı olarak bir çember içerisine düşmek tehlikesiyle karşı karş ıya kal
mıştı . 

Kahraman tugayımız kısa bir emir almıştı : Amer ikan o rdusunun ce

nahını korumak. Kahraman tugayımız bu emri tam mânasiy le yer ine ge

t irebi lmek için, yüksek bilgi ve kabil iyetine güvenerek, kendisini feda et

mek pahas ına beş on misli düşmana karşı bir taarruz hareket ini göze al

mış ve silâh arkadaşı Amerikal ı lar ı hakiki bir felâket çember inden kur

tarmıştı . (Bravo sesleri, alkışlar). Türk Tugayının bu parlak hareket ini İngi

liz Tugay ın ın şiddetli, artçı muharebeler i takip etmişti. Bu suretle Ame

rika o rdusunun ricati de temin edilmişti. İşte arkadaşlar, görüyorsunuz 

ki bunlar tam mânasiyle başarı lmış muhtel i f milletler kuvvet ler inin bir 
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k u m a n d a alt ında toplanabileceğini ispat eden hareketlerdir. Bundan da
ha büyük misal olabilir mi? Ben askerî hayat ımda böyle bir başar ıya ras-
ge lmed im. 

Sözler imi bi t i rmeden önce Kore'de Türklüğe lâyik bir surette vazifele

rini başar ı ile ve kahramanca yaparak şehit düşmüş olan kahraman ev

lât larımızın ruhlarını, huzurunuzda eğilmek suretiyle taziz ett ikten son

ra, geride kalan kahramanlar ımız ı bu kürsüden ayrı ayrı se lâmlar ve 

cümles ine başarı lar di lerim. 

B A Ş K A N - Osman Bölükbaşı . 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Muhterem arkadaşlar, 1951 Bütçe

si hakkında görüşlerimizi arzetmeden evvel tenkidlerimize rehberl ik ede

cek olan bir esası bel irtmek zaruretindeyiz. Sebep ve saikleri ne o lursa 

o lsun millî hâkimiyet esasını ve binnetice vatandaş hak ve hürriyet lerini 

uzun yıllar hiçe sayan ve bütün ifsat edici âmilleri bünyes inde yaşatan 

ve geliştiren totaliter ve keyfi bir idareyi tasfiye için binbir mihnet ve me

şakkate katlanan Türk milleti, hür iradesiyle açılacak yeni devirde millî 

hâkimiyet ve murakabe esasının ve hürriyet prensibinin kendi hayat ının 

her sahas ında tecelli etmesini istemekte ve bu sayede şikâyetçisi bu lun

duğu türlü kötülüklerin ortadan kalkacağına ve çeşitli dert lerine deva 

bulunacağ ına inanmış bu lunmakta idi. Maşeri v icdanda yaş ıyan bu ar

zuları gerçekleşt irmek amacı ile ortaya çıkan bir muhalefet part is inin ik

t idara geldiği zaman evvelden ilan ettiği prensiplere ve yapmış o lduğu 

türlü vait lere mutlak bir sadakat göstererek yıl larca tenkid edegeldiği gi

dişi devam ett irmemek gibi ahlâki bir mükellefiyet alt ında bu lunduğunu 

her hareketi ile göstermesi lâzımdı. 

Ve hemen ilâve edel im ki, bir gerçeği ifade eden bu maruzat ımız ın ya

nı baş ında yeni iktidarın karşısında bulunduğu müşkül ler i takdir e tme

nin ve m ü m k ü n ile gayr imümkünü tefrik ederek tenkidleri ona göre ayar

lamanın da muhalefet için bi lmukabele ahlâki bir vazife o lduğuna inan

mış bulunuyoruz . (Soldan bravo sesleri, yaşa Bölükbaşı sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; Yüksek Huzurunuza sunu lmuş olan 1951 

Bütçe Kanunu tasarısının yukarda belirttiğimiz, esasların ışığı a l t ında 

temsil ett iğim Millet Partisi adına tahlile başlarken sayın milletvekil i ar

kadaşlar ımı sevgi ile, hürmetle selâmlarım (Alkışlar, bravo sesleri) 

14 Mayıstan bu yana geçen iç ve dış polit ikaya ait hâdiseler in peri

şanlığı ve karışıklığı içinde bunalmış olan vatandaşlar ın bütün dikkat ve 

ümitlerini Hükümet in huzurunuza getirmiş olduğu 1951 yılı Bütçes ine 

ve bu bütçeyi tetkik ve karara varmakta teker teker milletvekil i olarak ve 
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Mecl is hal inde göstereceğiniz hassasiyet ve ciddiyete bağ lamış bulun

duklar ını tebarüz ett irmeden geçemeyiz. 

Diğer taraftan ortada vazıh bir program olmadığı halde tenkidler imiz 

kaale al ınmıyarak, hattâ söz hakkımız dahi kabul edi lmiyerek, Demokra t 

Parti ekseriyeti tarafından Hükümete toptan itimat beyan edi lmiş o lma

s ından memleke t hesabına doğan zararlar hatır lanarak bütçe müzakere 

lerinin de böyle bir cereyan takip etmemesini ve aynı z ihniyete feda edil

memes in i temenni etmek yer inde bir iş olacaktır kanaat indeyiz . 

Evvelâ, bütçenin Yüksek Meclise sunuluş şekli üzer inde ehemmiyet 

le durmak lüzumunu hissetmiş bulunuyoruz. Anayasa hâkimiyet i için 

yapı lan bir mücadelenin eseri olan ve bir hukuk devletini bütün icapla-

riyle ve ananesiy le kurmak gibi tarihî bir vazife ve mesul iyet yük lenmiş 

bu lunan Yüksek Meclisin karşısında, Hükümet , Anayasa ve İçtüzük hü

kümler ine harfiyen riayet etmek mecburiyet ini müdr ik bulunmal ı idi. 

14 Mayısa milletçe izafe edilen mâna da böylece birinci Menderes Hü

kümet i taraf ından ihlâl edi lmemiş. 

Halbuki , Birinci Menderes Hükümet i (Bütçe Kanunu tasarısı ve bu
na bağlı bütçeler ve cetvellerle katma bütçeler Meclise bütçe yılı başın
dan en az üç ay evvel sunulur ) hükmünü ihtiva eden ve millî murakabe 
nin bütçe mevzuunda tam ve kâmil olması hedefini güden Anayasamız ın 
95 inci maddes in i ihlâl etmek cüretini göstermiş ve bu hareket i Yüksek 
Mecl ise karşı maskel iyebi lmek için de Bütçe Kanunu tasarısı yer ine Mec
lis Başkanl ığ ına sunduğu bir tezkere ile Hükümete terettüp eden kanu
ni bir vazifeyi ifa etmiş görünmek gibi bir hafifliğe düşmüş ve bu suret le 
hal ve istikbal için çok tehlikeli bir zihniyetin delilini vermiş bu lunmak
tadır. 

"Anayasanın hiçbir maddes i hiçbir sebep ve bahane ile savsanamaz 

ve işlerlikten a l ıkonamaz" diyen 103 üncü madde muvacehes inde ; biza

tihi çok tehlikeli bir zihniyet ifade eden bu hareket in mazur görülmesi

nin m ü m k ü n olamıyacağını Yüksek Meclisin elbette takdir edeceğine ka

ni bulunuyoruz . 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet in bütçeyi sunuş mevzuunda kanu

nu ihlâl eden hareketleri maalesef yalnız arzedilen hususa münhas ı r kal

mamışt ır . İçtüzüğün 65 inci maddesi hilafına, Bütçe Kanunu tasarısı ge

rekçesiz olarak Meclise sevkedi lmiş bulunmaktadır . Bu vakıa Bütçe Ko

misyonu raporunda, kapalı da olsa, ifade edilmiştir. Vazifel i lerin encü

mende vereceği şifahi izahat İçtüzüğü kasdettiği mânada bir gerekçe sa

y ı lamayacağ ı cihetinin Hükümete hatırlatı lması üzerine sonradan alela-
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cele her bak ımdan kifayet, sarahat ve samimiyetten m a h r u m ve sadece 

bir i thamname ve bir mazeretname mahiyetini taşıyan bir gerekçe hazır

lanmıştır . (Sağdan bravo sesleri) 

Bu suretle İçtüzüğün sarih hükmü de ihlâl edilmiştir. Bütün bu ka

nunsuz hareketlerin neticesi olarak Bütçe Kanunu tasarısı ve bu vesi le 

ile de Hükümet in umumi polit ikası üzerindeki müzakere ler çok kısa bir 

z amana sığdırı lmış, milletvekillerinin murakabe ve vatandaşlar ın müza

kereleri takip imkânları geçmişte olduğu gibi fiilen tahdit edi lmiştir (Gü
lüşmeler). 

Bu hususlar üzerinde ısrarla ve hassasiyetle durmamız ın m ü h i m bir 

sebebi de; kanunlar ın hükümet lerce ve bundan cüret alan idare kademe

lerince ihlâl inden doğan millî acıları bir kere daha hafızalarda canlandır

mak ve esasen milletçe bir an evvel tasfiyesi arzu edilen bir z ihniyet in de

vamı karşıs ında duyduğumuz endişeyi bel irtmek ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı 

b i lhassa iktidar partisine mensup arkadaşlarımız çok iyi takdir edecek 

mevkidedir ler . 

Aziz arkadaşlar, 

Hükümetçe hazır lanan bütçe gerekçesinin kifayet ve sarahattan 

m a h r u m bulunduğuna, siyasi bir mazeretname ve polemik numunes i 

teşkil ett iğine biraz evvel temas etmiştik. Şimdi hu hususlar ı tespit eden 

görüşler imiz i ifadeye çalışacağız. 

Zamanımız ın demokrat ik anlayışına göre, bütçe gerekçeleri siyasî 
maksat lar la sümmettedar ik kaleme alınan bir vesika o lmaktan ç ıkmış ve 
memleket bünyesinin aynası mahiyetini almıştır. Bu it ibarla iktisadi ve 
mal î hayat ın çeşitli meselelerini ele alan, bunların bütçe ile olan müna
sebetlerini inceliyen ve bütçenin tanziminde hareket noktası teşkil eden 
prensipler i ve bunların rakamlarda ifadesini bulan tatbikatını izah ve 
tahlil eden ve bu suretle de millî murakabenin müessir bir şeki lde işle
mes ine imkân veren bir hüviyet iktisap etmiştir. Bu keyfiyet sayın Adnan 
Menderes ' in 1948 Bütçe nutkunda şu şekilde ifade edilmişti : 

Bu sebeple bütçeyi gerek teklif gerek kabul ve tasdik mevki inde 

bulunanlar ın, memleket in iktisadi ve malî şartlarına iyice nüfuz e tmiş ol

malar ı icabeder. Bir taraftan millî gelirin seyir ve temayül ler ine göre Dev

let gelirleri ayarlanırken, diğer taraftan da âmme hizmetler inin ist i lzam 

edeceği masra f yekûnu ile vatandaşlar ın yüklenmekte oldukları külfetle

rin göz önünde tutulmasında büyük fayda vardır. 

Gerek Devlet Bütçesiyle gerek mülhak, özel idare, ve köy bütçeler iy le 
vatandaşlara yükleni len külfet ve mükellefiyetleri b i lmek ve ayrıca da İk-
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tisadi Devlet Teşekküller inin faaliyetlerini ve bunların iktisadi bünye ve 

vatandaşlar ın geçim ve kazanç şartları üzerindeki tesirlerini beraber mü

talâa etmek, ve bütçenin tanziminde esaslı bir zaruret olarak kabul edil

melidir. Ancak, bütün bunlar bil indikten ve bir arada müta lâa edi ldikten 

sonradır ki, sene içinde sarfı teklif o lunan paralarla yapı lması düşünü

len hizmetler in, memleket in hakiki durum ve ihtiyaçlarına tekabül edip 

etmediği hususunun isabetle takdiri kolaylaşmış olur. 

Bu konu üzerinde geçen sene bütçe konuşmalar ında da durmuştuk . 

Bu yıl y ine Hükümet gerekçesinde ne de Bütçe Komisyonu raporunda bu 

cihetleri aydınlatacak malûmata rast lanmadığı gibi, hattâ bu mevzulara 

temastan dahi kaçını lmış olduğu anlaşılıyor. 

Bütçenin tertip ve tanziminde vuzuhu temin eden usul ve tekniğe, sı

kı sıkıya bağlı kalmak nasıl bir vecibe ise işaret ettiğimiz bilgi lerin bütçe 

tetkik ve müzakereler ine baş lamadan önce temin o lunmasını da zaruri 

saymak icabeder. Şimdiye kadar bu icaplara riayet ed i lmemesin in bütçe

lerin hep birl ikte gördüğümüz kusurlarla malûl o lmalar ında ve hatta du

rumun buraya kadar ge lmesinde büyük payı o lduğuna şüphe oluna

maz. . . " 

Muhte rem arkadaşlar; beş yıl müddetçe millî murakabey i temin dâ
vasının bayraktarl ığını yaptığı iddiasında bulunan bugünkü iktidarın iş 
baş ında bu lunan Hükümeti , millî murakabenin en hassas o lduğu bütçe 
mev zuunda başkan olan Menderes ' in yukardaki tenkidlerine uygun ha
reket e tmek ve elimize tutuşturulan mazeret ve i thamnameden çok daha 
farklı bir gerekçe hazır lamak mecburiyet ve mevki inde idi. İktidarın sihir
li bir değnekle her şeyi bir anda düzeltmesini istemekle i tham edilen 
muhalefet in bu mümkün olan şeyin neden yapı lmadığ ını sorması her 
halde demokras i bakımından bir suç teşkil etmez. Aykırı değildir. 

Gerek Hükümet gerekçesini ve gerekse Bütçe Encümeni raporunu, 

Menderes ' in muhalefette iken söylediği yukardaki sözlerle mukayese ede

rek tetkik ettiğimiz zaman ne kadar haklı o lduğumuz kendi l iğ inden an

laşılır. 

Fi lhakika, gerekçede, Meclisin tetkikından geçmiyen diğer bütçelere, 

millî gel ir imize, ticaret ve bi lhassa tediye muvazenemize , borç lar ımız ın 

müfredat ına, para ve kredi durumuna ve ancak mütehass ıs lar ınca ma

lûm olan Marshall Yard ımına ait lüzumlu ma lûmata ras lanamamakta-

dır. 

Bütçe açığını kapamak için gösterilen menbalar ın mahiyet i , hududu 

ve tahakkuk imkânları da izah edi lmemiş bulunmaktadır . Bu şartlar al-
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t ında Mecl is murakabes in in maalesef geniş ölçüde şekli mahiyet te kala
cağı hususundak i endişemizin, acı da olsa, mübalâğal ı say ı lmaması lâ-
z ımgeldiğini Yüksek Meclisin takdirine bırakıyoruz. 

Muhte rem arkadaşlar; gerekçede ileri sürülen mazeret ler i iki esasta 

top lamak mümkündür . 

1. Sabık iktidarın hata ve israfları, 1950 Bütçesinin samimiyets iz olu

şu, 

2. 1951 Bütçesi tanzim edilirken mevcut siyasî malî ve iktisadi im

kânlar ın 1950 Bütçesinin hazırlandığı zamana nazaran daha gayr i -mü-

sait bu lunuşu. 

Muhterem arkadaşlar, eski iktidara ait hata ve kötülükler en veciz 

i fadesini esasen 14 Mayısta Milletin tecelli eden iradesinde bu lmuştu . 

Gerekçede bu cihetlere temas ederken hakikat lardan uzak laşmamak 

ve her vakıayı âmilleriyle birlikte tebarüz ettirmek mesul iyet mevk i inde 

bu lunan Hükümet in başl ıca vazifesi idi. Maalesef vaktiyle sadece politik 

mülâhaza lar la yapı lan ve ilerde izah edeceğimiz hudutsuz vait lerin ağır

lığı a l t ında ezilenler bu mevzuda da samimiyet esasına riayet etmişlerdir. 

Bu mevzuda müdafaa tarafımıza düşmezse de bir iki noktaya temas ede

ceğiz. 1939-1950 yılları arasında personel giderlerinde vukua gelen artış

ların mahiyet ler i ne olursa olsun sebep ve âmil lerine temas e tmeden va

sati 58 mi lyon liralık bir artışı durdurduk demeler i kolayca temin edi lmiş 

nazari bir övünmeden başka bir kıymet taşımaz. 

Gerekçede "Bütçe Kanununun kabulünden sonra çıkarı lan kanun
larla 1950 Bütçesine yeni masraflar da tahmil edilmiştir ki, bunlar tabi-
atiyle 1950 Bütçesinde görülmemektedir " deni lmektedir . Acaba bunun la 
mesul Hükümet 1951 Bütçesinin kabulünden sonra yeni masraf lar der
piş eden kanunlar la Meclise gelmiyeceğini peşinen taahhüt mü etmekte
dir? Biz böyle bir taahhüdü akıl larından geçirdiklerine asla kaani değil iz. 

Biraz evvel beyanatta bulunan Maliye Bakanı bütçede derpiş edi lme
miş masraf lar için kanun teklifleri getireceğini itiraf e tmiş bulunuyor . 

Muhte rem arkadaşlar; 

Her bütçenin kendinden evvelki bütçelerle az çok bir a lâkası buluna

cağı ve geçmiş icraatın kısmen olsun yükünü taşıyacağı tabiidir. Bunu 

takdir etmekle beraber, biz, Hükümet in sabık iktidara mütemad iyen tev

cih ettiği tarizler üzerinde daha fazla durmayı faidesiz telâkki etmekteyiz . 

Muhte rem arkadaşlar; 

Ş imdi gerekçede ileri sürülen ikinci mazeret esası üzer inde duracağız ; 
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Kore 'de başl ıyan harbin üçüncü bir dünya harbi tehlikesini artırdığı 
ve bunun neticesi olarak da iktisadi ve malî şartların değ işmekte bulun
duğu kimsenin inkâr edemiyeceği bir vakıadır. Bununla beraber 1951 
Bütçes inin tanzim edildiği aylarda yükse lmeye doğru mey leden fiyatlar 
1950 bütçesinin tanzim edildiği aylara nazaran bir düşüklük arzetmek-
tedir. Fi lhakika gerekçede toptan eşya endeksler inin Eylül, Ek im ve Ka
sım aylar ına mahsus ve aşağıdaki mukayesel i rakamlar bu ciheti aç ıkça 
göstermektedir . 

Avlar 1949 1950 

Eylül 492 435 

Ekim 489 449 

Kasım 488 462 

1951 bütçesinin hazırlandığı günlerde piyasa temayül ler inin aksi bir 
ist ikamet a lmış bulunduğu iddiası bütçe açığını mazur göstermek için 
Hükümete bir yardımcı o lmaktan çok uzaktır. Zira, bütçenin % 84'ü don
muş bir hale gelmiştir, diye sızlanan Hükümet in 1951 bütçesini bugün
kü fiyat temayüller ine göre tatbik edileceği yıl ın şartlarına uygun bir şe
kilde hazır landığına dair bir sarahate tesadüf edi lememişt ir . 

Eğer Hükümet bütçe masraflarını daha da ağır o lması muhteme l bu
lunan tatbik yılı şartlarına uygun olarak hazır lamış olsaydı bunu boş 
sözler yer ine rakamlarla ifade eder ve : "... o kadar ki 1950 ile 1951 büt
çeler inde aynı hizmete tekabül eden iki rakamın tamamen eş o lmasın ın 
bile 1951 bütçesi lehine yer ine göre nispeti değişen bir tasarruf ifade ede
ceğini hesap ve kabul etmek elbette insafa uygun düşer." gibi dolaşık ve 
kaypak bir ifadeye bel bağl ıyarak Yüksek Meclisin huzuruna ç ıkmak lü
zumunu hissetmezdi . Ve yine, "... üçüncü bir dünya harbi tehlikesi bü
tün ağırlığıyle hissedilecek hale gelmiştir" diyen Hükümet esasen bir yıl 
evve l inden ilgililerce kifayetsizliği ma lûm olan Millî Savunma Bütçesini 
bu yıl da hemen hemen aynı seviyede tutmakla yukardaki beyanlar iy le 
tezat hal ine düşmekte ve bu en hayati mevzuda bile affı kabil o lmıyan bir 
samimiyetsiz l ik içinde bulunmaktadır . 

Sonradan tahassül eden vaziyetlerin Hükümet i mazur gösteremiyece-

ğini elbette Büyük Meclis takdir eder. 

Muhte rem arkadaşlar; yukarda verdiğimiz izahlardan anlaşı lacağı 

üzere, Hükümet dünya şartlarında vukua gelen tebeddüller in zaruri kıl

dığı giderleri bütçeye aksett irmemiştir . Sabık iktidara ait ileri sürdüğü it

hamlar ise uzun senelerden beri bütçe mevzuunda sözcülük yapan bu

günkü Sayın Başbakanın meçhulü değildir. Fi lhakika Hükümet , progra-
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mında "mal iye sahasında iktisadi takatimizle mütenas ip denk bir bütçe 

get ireceğimizi yukarda ifade etmiştik. Fakat şimdi izah edeceğimiz sebep

lerden dolayı bunun ne kadar güç olduğunu takdirden gecikmiyeceğiniz-

den eminim, bugünkü Devlet bütçesi pek iyi bildiğiniz gibi ko layca indi-

r i lmiyecek ağır yükler altındadır ayrıca gelecek yı l lara sari bir takım ta

ahhüt lere de girişi lmiş bulunuyor. Buna mukabi l bir taraftan gelir kay

naklar ının kısırlaştırı lmış olması, gelir vergisi ihdası suretiyle eski ikti

darca atı lmış olan malî adımın nereye varacağının ma lûm bu lunmamas ı 

gibi sebepler de bu husustaki zorluğu artırmaktadır. Parti p rogramımıza 

sadık olarak vergi lerde ıslahat yapmak ve bi lhassa vasıtalı vergi ler nispe

tini vasıtasızlar aleyhine indirmek suretiyle vergi adalet ine yak laşmak 

prensibini de tamamiyle muhafaza ediyoruz. Geniş halk tabakalar ını sı

kan ve istihsal hayatını baskı alt ında tutan bir takım vergi lerden tenzilât 

y apmak suretiyle kazancı dar olan vatandaşları ferahlığa kavuş turmak 

lüzumuna kaniiz; ve bu maksat la Muamele Vergisi, Yol Vergisi , Hayvan

lar Vergisi mevzuunu yeniden elden geçirmeğe karar vermiş bu lunuyo

ruz. Ayr ıca bazı inhisar maddeler i f iyatlarında da indirmeler y a p m a im

kânını arayacağız. Fakat bütün bunların Gelir Vergisi tatbikatı hakk ında 

katî hesaplara varmadan şimdiden sarih olarak ifadesine imkân görmü

yoruz. Ancak bütün bu müşkil lere rağmen denk bütçe esasını beheme

hal tahakkuk ettireceğimizi ş imdiden ifade edebil iriz" demekte idi. 

Hükümet programında çizilen karanlık tabloya ve muhalefette iken 

yapı lan vaadler in tekrarına rağmen denk bütçe esasını mut lak surette 

tahakkuk ettireceğini taal ıhüd eden bir Hükümet , birçok masraf lar ı der

piş e tmeden daha kabarık bir açıkla huzurunuza ge lmiş bu lunmaktad ı r . 

Aç ığ ın gösterildiği gibi 232 milyon olmayıp 600-650 milyon lira c ivar ında 

olacağı nazara al ınacak olursa halkın böyle bir Hükümete nasıl i t imat 

edeceği , üzer inde durulacak hayati bir mesele teşkil eder. 

Kanaat imizce vait enf lasyonunu takip eden mazeret enf lasyonu büt

çe aç ığ ından çok daha fazla memleket bünyesi için tahripkârdır. (Sağdan 

alkışlar) Bu mevzuda Demokrat Parti eski lideri Celâl Bayar ' ın şu sözle

rini hat ı r latmaktan kendimizi alamıyacağız. 

Sayın Bayar, 24. V. 1949 tarihinde Kastamonu'da irat ettikleri nut

kunda şöyle demişt i : 

"Üç ay ilerisini göremiyen bir heyetin ben Hükümet im demiye hakkı 

yoktur . Üç ay ilerisini göremeyen Hükümetler in uzun vadel i görüşler ine 

nasıl inanacağız ve memleket menfaatlerini nasıl el lerine b ı rakacağ ız? " 
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Bayar' ın bu sözleri ve ortaya çıkan samimiyetsiz l ik muvacehes inde 

dünkü kati vaitlerini tutmıyan ve bunlar yer ine yeni ve uzun vadel i vait-

ler ikame eden bir Hükümete halkın itimat edemiyeceği de gayet tabiidir. 

Muhterem arkadaşlar ; 

Programında, 1950 yılı Bütçe açığını, ele alan bugünkü Hükümet açı

ğın Marshal l Plânından ve iç istikrazlardan kapatı lacağı söylendiği halde 

bunun için taraflar arasında mutabakata varı lmadığını ve 1949 yı l ında 

ihraç o lunan tahvillerin ancak dörtte birinin satıldığını ileri sürerek sa

bık iktidarı tenkit etmekte idi. Halbuki, 1951 Bütçesi daha kabarık bir 

açıkla gelmiş ve bu açığın kapanma şekli de bir evvelki yı la nazaran da

ha gayr imuayyen bir şekilde gösterilmiştir. Memleketteki sermaye ve kre

di p iyasa ve imkânları karşıs ında böyle bir iç istikrazın yapı lamayacağ ı 

nı Menderes Hükümet i programı teyit eder mahiyettedir. İst ikrazın im

kânsızl ığını ileri süren Hükümet bugün (86) mi lyon liralık iç ist ikrazdan 

bahsetmektedir . Programda yer alan faiz ve iskonto hadler inin yüksekl i 

ği ve bunlar ın indirilmesi keyfiyeti ise ş imdiye kadar tatbik ed i lememiş ve 

bundan sonra da esaslı ve zararsız bir tatbik imkânı bulacağı da şüphe

lidir. 

Devlet imalâtçılığı ve nakliyecil iğin pahalıl ığı, akaryakıt f iyatlarının 
yüksekl iğ i şikâyetlerine karşı da şimdiye kadar al ınmış her hangi müs 
pet bir tedbir bi lmiyoruz. Bilâkis nakliye tarifelerinin artırı lacağı bahis 
mevzuudur . 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) - Yok öyle şey. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Devlet fabrikalarının hususi serma
yeye devri işi ise alelacele ve nazari olarak veri lmiş olan karar lardan da
ha ileriye gidememişt ir . 

P rogramda : (Nüfusumuzun yüzde 80'i ziraatle meşgul bu lunmakta , 

Türkiye 'de ziraat milli ekonominin temelini, zirai mahsul ler imiz ise sana

yi imizin ve dış ticaretimizin ana kaynağını teşkil etmektedir. Bunun için

dir ki, millî gelirin artması ve her sahada kalk ınmanın şartı, bu temelin 

kuvvet lenmesi suretiyle m ü m k ü n olabilecektir. 

Unutmamak icabeder ki, düne kadar milyarı geçen Devlet Bütçesi 

içinde Ziraat Vekâlet ine tahsis o lunan miktar 30 milyon lira c ivar ında 

idi. Bu nispet hiçbir zaman bütçenin yüzde üçünü geçmemişt i r ) d iyen ve 

bu suretle büyük bir yaraya parmak basan hükümet in bu görüşler ine 

uygun olarak Tarım Bakanlığı Bütçesine lüzumlu tahsisatı koymamış ve 

Tar ım Bakanl ığ ı Bütçesi Hükümet in dediği gibi bütçe giderler inin yüzde 

üçünü y ine geçememişt ir . Tar ım Bakanlığı Bütçesine yapı lan ve muhte -
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lif kalemlere serpiştiri len altı, yedi milyon lira civarındaki farkın zirai is

tihsal ve ka lk ınma bakımından ne mâna ifade ettiğini an lamak güç de

ğildir. Bu suretle de Hükümet in proğramiyle getirdiği bütçe aras ındaki 

tezat bir kerre daha ortaya çıkar. 

Sayın Maliye Bakanının bu mevzuda şimdi söylemiş o lduğu sözleri 

bir müjde olarak karşıl ıyoruz. Biz tenkidlerimizi eldeki tasarıya göre ha

zır lamış bulunuyoruz. Hulasaten ifade etmek icabederse Hükümet in 

programına aldığı ve gerçekleştireceğine söz verdiği işlerle hazır ladığı ve 

Yüksek Meclise sunduğu Bütçe Kanunu tasarısı aras ında tatmin edici 

bir münasebet bulmak çok güçtür. 

Programda vadedilenlerin hemen hiç birisi Bütçede değer lendir i lmiş 

değildir. 

Muhte rem arkadaşlar, Birinci Menderes Hükümet i bütçede açık ol

madığ ı hissini verebi lmek endişesi ile bâzı giderleri yatır ımlar adı a l t ında 

ayrı bir cetvelde s ıralamaya bi lhassa itina göstermiştir. Hükümet in bu 

mevzuda kavli ile fiilini birbirine uyduramadığını ve binnet ice samimiyet

sizliğini tebarüz ett irmek üzere 1950 Bütçe tenkidinde söy lenmiş olan 

sözlere yatır ımlar bahsini tahlil e tmeden evvel bir göz atmayı yer inde bul

maktayız . O zamanın muhalefet sözcüsü Menderes şöyle demişt i : 

(Doğrudan doğruya veya dolayısiyle iktisadi ge l işmemize yar ıyacak 
tahsisatı ihtiva etmesi lâzım gelen bu yatır ımlar faslının yükse lmes in i 
memnun luk la karşı lamak icabeder. Ancak bu fasılda yer alan tahsisat ın 
hakikaten yatır ımlar tâbirinin çerçevesi içine girebilecek işlere ve yer lere 
tevzii şarttır. Halbuki bu fasılda görülen masraf lardan bir k ısmının istih
sali art ı rmaya masruf olmayıp daha çok mevcudun idamesine yarar ne
v iden oldukları sathi bir tetkik ile anlaşılıyor. 

M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) - Ne gibi şeyler onlar? 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Bunlar Menderes ' in sözleri. A f bu
yurun söyl iyeceğim. 

Ale lade tamirler, iktisadi o lmıyan yapılar ve tesisler ve hattâ istihsal
le hiç alâkası o lmıyan istimlâkler bu fasla sokulmuş bulunmaktadır . Bir 
k ıs ım yol tamir ve bakım masrafları bile bu fasılda yer almıştır. 

Dikkate değer olan cihet başka yıl larda yat ır ım faslında hiç de yer al-
mıyacak olan masrafların son yıllar bütçelerinde bu fasla ithaline çalışı
larak bu faslın m ü m k ü n olduğu kadar kabarık göster i lmek istenmesidir . 
Bunun bir sebebi o lmak lâzımdır. 

Bir zamanlar açık bütçelere denk bütçe demek âdet o lmuştu. Sonra
ları b i lhassa muhalefet in doğması ile millî murakabenin az çok tesirli su-
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rette baş laması üzerine açık bütçelere denk bütçe demek imkânı kalma
mış ve bu defa endişeyi mucip açıkları ve borç lanmalar ı mazur ve tabiî 
gösterebi lmek için bu yatır ımlar tâbirinden faydalanmak ciheti münas ip 
görü lmüş olacak. Bu yılki bütçede bu faslın büsbütün genişlet i lmesi yo
lunda sarfedilen gayretler ise daha manalıdır. Çünkü büsbütün artan 
bütçe açığının kapatı lması ancak Marşal Yardımı ile m ü m k ü n olabil iyor. 
Fevkalâde kalk ınma teşebbüsler ine tahsisi icabeden dış yard ımlardan 
müh im bir kısmının bu suretle bütçenin alelade masrafları iç inde eriyip 
g i tmesini umumi efkârın dikkat inden uzak tutmak endişesinin hâk im ol
duğunu kabul etmekte hata yoktur. 

Bunun içindir ki, açığın Marşal Yardımı ile kapat ı lması tertibini yatı
r ımlar faslının gölgesinde giz lemenin uygun görü lmüş olduğu anlaşı l ıyor. 

Hakikat şudur ki; yatır ımlar faslında yer alan masraf ların m ü h i m bir 
kısmını hattâ yekûnunu, bu fasla girmesi zaruri masraflar o larak kabul 
etsek bile bunlar ın mutlaka istikrazlarla kapatı lmasını mazur görmek 
icabetmez. Çünki normal bütçelerde da ima % 15 ilâ % 20 nispet inde bu 
neviden doğrudan doğruya veya dolayısiyle iktisadi maksat lara ve istih
sale yar ıyan tahsisat kabulü gayet tabiîdir. Nitekim eski yıllar bütçeler in
de orta lama olarak % 20 nin üstünde nispetlerde tahsisat konula ge lmiş 
ve bu yapı l ı rken bunlara bir fevkalâdelik atfedilerek borç lanmalara sebep 
diye kul lanmak hâtıra gelmemiştir . Menderes ' in sözleri burada bitti. 

Birinci Menderes Hükümet in in hazırladığı bütçenin yat ır ımlar kısmı 
muhale fet sözcüsü Menderes ' in yukarda tenkid ettiği kusur lar la aynen 
malûl bulunmaktadır . 

Bu mevzudaki tezat ve samimiyetsizl ik yalnız Menderes ' in dünkü ve 

bugünkü sözlerinin mukayesesinin eseri değildir. Fi lhakika Hükümet ge

rekçesinde (Hükümetiniz yat ır ım anlayışını ve imkânlarını iktisadî kal

k ınmayı doğrudan doğruya ve kısa bir zamanda sağl ıyacak mevzulara 

tevcih etmiş bulunmaktadır . ) denildiği halde, yat ır ım adı alt ında kabul 

edilen giderlerin sathi bir tetkiki sözle hakikat arasındaki uçurumu ve 

samimiyetsiz l iğ i bir kere daha ortaya koymaktadır . 

1951 bütçesinde yatır ımlar namı alt ında gösteri len 304 mi lyon 473 

bin l iraya baliğ olan gider kısa bir tetkika tâbi tutulursa bunlar ın en az 

% 40' ının Hükümet gerekçesinde yatır ım tâbirine veri len ve biz im de be

nimsediğ imiz görüşle hiçbir alâkası olmadığı anlaşılır. Fi lhakika Devlet in 

âdi masraf ları meyanında her zaman yer alacak olan birçok binalar ın in

şa ve tamirler inin bu kıs ımda toplandığı görülmektedir . Tamamiy le müs-

tehlek bir karakter taşıyan Milli Savunma giderlerince, bina, depo, ist im

lâk, gemi inşası, tamiri ve saire gibi takriben 22 milyon l iraya yakın bir 
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meb lağ da yatır ımlar kısmına ithal edilmiştir. Mektepler in inşası, tamir
leri, müze lere yapı lan tahsisler, istimlâkler bu fasılda yer almıştır. Bâzı 
dairelerin borçlarını ödemek için konulan tahsisat, dairelere veri len araç
lar, öğret im ve kurs giderleri ve buna mümasi l diğer masraf lar da hep ya
tırımlar kisvesine bürünmüştür . Bu nevi giderleri, gerekçede belirt i len 
görüşe uygun olarak hesapladığımız zaman, en az 100 ilâ 120 mi lyon li
ralık bir yekûn yatır ım mefhumu dışında kalır. Bu suretle de Menderes 
Hükümet in in gerekçedeki görüşüyle tanzim ettiği bütçe arasındaki tezat 
kendi l iğ inden ortaya çıkmış olur. 

Yat ır ım mevzuuna girecek işlerin bir plâna rabtedi lerek ehemmiyet le 
r ine göre sıralanması ve tahsisatın serpiştiri lmesi usulünden vaz geçi le
rek süratle netice al ınacak şekilde belirli işlere tevcih edi lmesi de temen
niye şayandır. 

Muhterem arkadaşlar; bütçe gider ve gelirleri hakkındaki görüşler i
mizi arza sıra gelmiştir. Hükümet tasarısına göre 1951 yılı giderleri 1 577 
103 292 ve gelirleri de 1 344 590 000 liradır. Aradaki fark 232 513 292 
lira o lup açığı ifade etmektedir. 

Hakikatta açığın ise bu miktarın çok fevkinde o lduğunu söylemişt ik. 
Ş imdi bunun sebeplerini izaha çalışalım. 

Hükümet gerekçesinde fiyatların yükse lmekte o lduğu ifade edildiği 
halde bundan doğacak neticeler bütçe giderlerine aksettt ir i lmemiştir . Bu 
yüzden 1951 bütçe giderleri bizzarur artacaktır. 

Sayın Menderes ' in 1950 Bütçe nutkunda (Gelir y ekûnunun bu suret
le kabart ı lmasına mukabi l masrafların az gösteri lmek istendiği bir haki
kattir. Mese lâ P.T.T. İdaresiyle Devlet Denizyollarının sene içindeki açık
ları diğer mülhak bütçel i idarelerin açıklarında olduğu gibi Devlet bütçe
s inden karşı lanması icabederken bunlar el imizde bu lunan bütçeye so
kulmamışt ı r ) demekte idi. Bu sözlere rağmen katma bütçel i idareler me-
yan ında bulunan Devlet Denizyolları, P.T.T. İdaresi ve D. Demiryol lar ı 
bütçeler inin yekûnu 118 milyonu bulan bu seneki bütçe açıkları u m u m i 
bütçeden karşı lanmamışt ır . Hakiki açığı tespit için bu 118 mi lyon lirayı 
da bizzat Menderes ' in koyduğu düstura göre umumi bütçe açığ ına i lâve 
e tmek bir samimiyet icabı idi. 

Daha evvel belirttiğimiz üzere gerekçesinde (Üçüncü bir dünya harbi 
tehlikesi bütün ağırlığı ile hissedilecek hale gelmiştir) diye Hükümet , Mil
lî Savunma masraflarını kabartmamak endişesiyle lüzumlu tahsisat ı 
bütçeye koymamışt ır . 

Bu ciheti Bütçe Encümeni adına Millî Savunma Bütçesini tetkik eden 
raportör de açıkça belirtmiştir. 

885 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) - Açık çok d iyorsunuz. O 

zaman daha çok açık olurdu. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Samimiyetten bahsedenler in sami

miyetsizl iğini söylüyorum (Soldan : Sizin gibi sesleri). 

Bugünkü şartlar içinde Millî Savunma için en az 150 ilâ 200 mi lyon 

liralık m u n z a m tahsisat istemek zurureti vardır. Gelir Vergis i Kanununu 

bir yıl için memur lara tatbik edi lmemesini istemiş olan Hükümet umumi 

efkârın haklı aksülamel i karşıs ında meselenin hallini Mecl ise bıraktığını 

söy lemekle kendisine ait olan vazife ve mesul iyetten sıyrı lmak gibi garip 

bir yol tutmuştur. Bu hareket mesuliyet ve ciddiyet esasları ile asla ka

bili telif o lmadığı gibi 1950 Bütçesinin tenkidinde (Bi lhassa son on yıllık 

devrede hatalı idareler yüzünden yurdumuzda alt üst olan geç im nizamı 

içinde aylıklı ve ücretli vatandaşlar ımızın ne derecelerde sıkıntı lara mâ

ruz bırakı lmış olduklarını yakinen bi lmekteyiz. ) Diyen o zamank i muha

lif Sayın Adnan Menderes ' in başkanl ık ettiği ve bütçe gerekçes inde fiyat

ların yükseldiğ ini söyliyen bir Hükümetten böyle bir hareket in sâdır ol

ması elbette beklenmezdi . 

Bütçe Komisyonu gayet isabetli bir kararla Gelir Vergisi Kanununun 

memur lara ve işçilere ve diğer hizmet erbabına tatbikini teklif e tmekle 

adalet in bir icabını yerine getirmiştir. Yalnız encümen, bu suretle hasıl 

olan 194 milyon liralık açığı Hükümet in gelir tahminlerini kabartarak te

lâfi yo luna gitmekle onu bulunduğu ç ıkmazdan nazari olarak kurtarmış

tır. 194 mi lyon liranın kâğıt üzerinde yapı lan gelir tahminler iy le kapatı

lacağına bizzat gelir bütçesi raportörleri de kani değildir. (Soldan, kim de
miş onu sesleri). 

Komisyonun gelir tahminler inde yaptığı bu dikkate şayan tashih kar

şısında her türlü bilgilere teknik vasıtalara sahip olan mesul Hükümet , 

her nedense susmaktadır . Biraz evvel izahat veren Maliye Bakanı da bu 

mevzua temastan itina ile kaçınmıştır. Komisyonun bu mevzudak i görü

şü isabetli sayıldığı takdirde gelir tahminler inde 194 milyon liralık bir ha

ta yapan Hükümet in nasıl iş baş ında kalabileceği, söylediği ve söyl iyece-

ği sözlere ne dereceye kadar inanılabileceği de üzerinde durulucak bir 

mesele teşkil eder. 

1950 ve 1951 yılları içinde yurdumuza gelmiş ve gelecek olan 250 

000 göçmenin iskân ve iaşelerinin ve bi lhassa müstahsi l hale get ir i lme

lerinin icabettirdiği ödenek masraf bütçesinde yer almış değildir. 

Bu masraf ın tamamının yardımlar la karş ı lanmasını pek m ü m k ü n 

görmüyoruz . Bu mevzuda beyanatta bulunan Maliye Bakanı Amer ikan 
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yard ımından bahsetti ler. Fakat bizleri tatmin edecek izahat ve rakam 

vermedi ler . Bu hususta Hükümet in ne gibi çarelere baş vuracağ ın ın bi

l inmesi zaruridir. 

Göçmenler in isti lzam ettiği masraflar hariç, yukarda arzedi len izahla

ra göre, hakiki bütçe açığının, Hükümet in beyan ettiği gibi, 232 mi lyon 

lira o lmayıp 600 ila 650 milyon Türk Lirası c ivarında o lduğu kabul edil

melidir. Bu durum karşısında her vesile ile bütçenin denkliğini u m u m i 

efkâra yayanlar ın ve son anda da mesuliyet yükl iyecek bir omuz arıya-

cak eski Mal iye Bakanını feda edenlerin hali ibretle üzer inde durulacak 

hazin bir hâdisedir. (Soldan gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlar; hakiki miktarını yukarda izah ettiğimiz açığın 

kapat ı lması için Hükümetçe gösterilen imkânlar üzer inde durmak mec

buriyet indeyiz. 

Bütçe açığının iç istikrazla ve istikraz mahiyet inde o lduğunu sandığı

mız Marşal yardımiyle kapatı lması teklif edi lmektedir. Bu imkânlar ın ne 

dereceye kadar tahakkuk ettirilebileceğini incelemek yer inde olur. Bu 

mevzua g irmeden evvel Sayın Menderes ' in 1950 bütçe tenkidinde ileri 

sürdüğü şu mütalâalara nazarlarımızı çevirmekte sanır ım ki fayda var

dır. 

(Açık istikrazlarla kapatmak meselesinin az çok zor laşmış o lduğunu 

kabul etmek zaruridir. Çünkü borçlar yekûnuna yeni rakamlar ın i lavesi 

artık âti için tehlikeli bir hal almış bulunuyor. Gerek bu, gerek diğer se

bepler le istikraz imkânlarının çok azalmış o lduğunu unutamayız . Nite

k im geçen sene bütçe açığının 80 milyon lirası Emekl i Sandığ ına el atıl

mak suretiyle temin edi lmek mecburiyet inde kal ınmıştı . Bir kanun la 

Emekl i Sandığ ına el atmanın ne kadar doğru olabileceğini araşt ıracak 

değiliz. Ancak, bu, sonu gelen işlerden değildir. Y ine geçen sene açığı ka

patmak maksadiy le bu 80 milyon liradan başka geri kalan açığı karşıla

mak üzere 40 milyon liralık bir iç istikraz aktine ve bu maksat la Haz ine 

tahvili ç ıkarı lmasına teşebbüs olundu. Bu teşebbüsten al ınan net icenin 

bizi artık iç ist ikrazlardan hiç o lmazsa bir müddet için fazla ümit bekle

menin doğru olmıyacağına inandırmış olması icabeder. Çünkü 1949 yılı 

iç inde çıkarı lan 20 milyon liralık tahvilin hakiki şahıslara ve şirketlere 

ancak sekiz milyon liralığı satılabilmiştir. Geri kalan 12 mi lyonluk kısmı

na gel ince bunun tamamen bankalara plase edi lmesine imkân buluna

mamış olacak ki, 5 milyon liralığa yakın miktarda tahvil in amor t i sman 

sandığ ına devri mecburiyet i hâsıl olmuştur. 

887 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Menderes ' in muhalefette iken söylediği bu sözleri Hükümet progra
mında tekrarladığı da görülmektedir. Buna rağmen günün düne nazaran 
daha z iyade ağır laşmış olan siyasi ve iktisadi şartlarını göz önünde bu
lundurmas ı icabeden Hükümet in iç istikraza bel bağlamış o lması ve iç is
t ikraza daha geniş bir pay ayırması hayretle karşı lanacak bir vakıadır. 
Belki de Hükümet , başkanının dün tenkid ettiği yo la giderek Emekl i San
dığına el atmayı düşünmektedir . 

Programında memlekette mevcut sermayenin istihsale akmas ın ı ko
laylaşt ırmak kararında o lduğunu söyliyen Hükümet in bütçe açığı için iç 
ist ikraza geniş ölçüde baş vurmayı düşünmesi de ayrı bir tezat teşkil 
eder. Gelel im harici imkânlara : 

Marşal yard ımından temin edilecek paranın ne miktar olacağı henüz 
ma lûm değildir. Şimdi konuşan Maliye Bakanı da bu hususta bir rakam 
söy l iyememiş ve henüz katî neticeler alındığını da ifade edememişt i r . 

Eski iktidarı tenkid eden Menderes Hükümet i "Marşal yard ımından 
temin o lunacak, 155 milyon liralık miktar için özel anlaşmalar gereğince 
taraflar arasında mutabakata varı lması icabetmekte idi. Halbuki bu mu
tabakat bütçenin tasdikından önce temin edi lmediği gibi, bütçenin tasdi-
k ından sonra iktidarın devralındığı güne kadar da aynı vaziyet devam et
mektedir " demekte idi. Bugün kendisi de aynı durumda bulunmaktadır . 
Av rupa tediye birliğinin de initial position faslında mat lubumuzda görü
len 25 milyon dolar (70 milyon Türk lirası) ithalât fazlası kanal ı ile kul
lanılabilecektir. 

Mevcut vesikalara göre ödünç mahiyet inde olan bu paranın karşıl ık 
fonuna nasıl intikal edeceği de ayrı bir meseledir. Bütçe açığını kapamak 
için Marşal Yard ımına geniş ölçüde Hükümet in bel bağ laması karş ıs ında 
sayın Menderes ' in 1950 Bütçe tenkidinde söylediği sözlerini hat ır latma
dan geçemiyeceğiz . 

Sayın muhalefet sözcüsü Menderes şöyle demişti : (Marşal Yard ımı 
o lmasaydı tasarruf yoliyle bütçe açığının önlenmesi m ü m k ü n olur muy
du. Fikrimizce içinde bu lunduğumuz şartlara göre basiretl i bir mal i po
l it ikanın icapları elbette bu olmalı idi. Kabul edel im ki, istikraz gayri 
mümkündür , emisyon büyük tehlikeler arzediyor, vergileri art ı rmak kısa 
z amanda kaynakların kurumasını intaç edecektir, bu takdirde tasarruf 
gayri mümkündür diye Devlet hayatına son mu veri lecektir? Elbette ha
yır... Böyle bir hal karşısında zaruri olarak elbette tasarruf yo luna gidi
lir. Demek oluyor ki, sıkışıldığı takdirde ister istemez tasarruf yo luna gi
dilir ve bu her zaman mümkündür . Mesele bu zaruret ve icabın takdirin
dedir. ) 
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Bu sözleri okuyan ve dinliyenler, bugünkü durum karş ıs ında siyaset 
adamlar ına itimatlarını kaybederlerse haksız sayılabilirler mi? 

İkinci Dünya Harbinin başından beri Millî Savunma ihtiyaçları için 
malî ve iktisadi takatimiz ile kıyaslanamıyacak kadar ağır yükler taşıyan 
ve bugün içtimai sefaletin girdabı içinde bulunan Türk Mil letinin demok
rasi dünyas ın ın bir ön karakolu olarak tarihinden aldığı kuvvet le müte 
caviz bir â leme karşı "Hayır" diyebildiğini destanlarımızın kavramalar ın ı 
ve biz im kadar fedakârlık yapmıyan diğer milletlere yapı lan yard ımlar de
reces inde bir yard ımda bulunmalar ını elbette temenni ederiz. Mil let imi
zin katlandığı fedakârlıkların ve dünya sulhu için haiz o lduğu ehemmi
yet in bir neticesi olarak karşı lanması icabeden bu yard ım tahakkuk etti
ği takdirde, Hükümet in bunu millete karşı siyasi bir mümay i ş vesi lesi 
yapmaktan sakınmasını millî menfaatlerimize uygun bulmaktayız . Dün
ya şartlarının eseri olan bu yardım mevzuunda Başbakan Menderes in 
1950 Bütçe tenkidinde söylediği şu sözleri hafızalarda can land ı rmakta 
elbette elbette fayda vardır. Marşal Yardımı o lmasaydı acaba e l imizdeki 
şu bütçe ne şekil alırdı suali istemeden akla gelmektedir . Buna karşı de
nilebilir ki, Marşal Yardımını yok farzederek mütalâalar yürü tmeye ne
den lüzum görülüyor. Cevap verel im; öteden beri Devletin mal î ve iktisa
di siyaseti elbetteki Marşal Yard ımına göre ayar lanmış değildi. Binaena
leyh iktidara bugünkü dünya şartlarının bir neticesi olan Marşal Yardı 
mı bahis mevzuu olmasaydı memleket in iktisadi ve malî pol it ikasını na
sıl yürütecekt in iz? Sualini tevcih etmek kadar tabiî bir şey o lamaz. Kal
dı ki Marşal Yardımı iki sene sonra mevcut olmayacaktır, hattâ önümüz
deki yıl bu yard ımdan ne miktar faydalanacağımız dahi ma lûm değildir. ) 

Yukardak i yekûna dâhil bulunan P.T.T., Devlet Denizyol ları ve Devlet 
Demiryol lar ının 118 milyon liralık açığı Hükümet teklifine göre bonolar
la yani emisyon yoliyle Merkez Bankasınca kapatı lacaktır. Hükümet in 
memleket i iflâsa sürükliyecek bu enflâsyon kapılarını hâlâ açık tutması
nın elbette hayat pahalıl ığını binnetice büyük halk kitlelerinin sefaletini 
art ıracağında şüphe yoktur. 600 milyonu geçen bütçe açığı Marşal Yar-
dımiyle kapatı lamadığı takdirde Hükümet yeni vergi lere ve en za l im bir 
vergi olan emisyona gitmek mecburiyet inde kalacaktır. Bu ise hem De
mokrat Parti Hükümet in in millete karşı olan taahhütler ine aykırı düşe
cek ve hem de memleket in takatsiz düşmüş olan bünyes in i büsbütün 
tahrip edecektir. Hülâsa Demokrat Parti iktidarının ilk Hükümet in in 
Yüksek Mecl ise sunduğu böyle bir bütçe ile nasıl iş görebi leceğini kestir
mek çok güçtür. Hakikatleri olduğu gibi ortaya koymaktan çek inmes i 
muvaffakiyet için birinci şart olan milletin it imadını sarsmış bu lunmak
tadır. Bizce en büyük ve en hayati kusur da budur. 
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Muhterem arkadaşlar; Hükümet huzurunuza sunduğu bütçede Dev
let masraf lar ının % 84 ünün donmuş o lduğunu ileri sürerek bir mazeret 
siperine çeki lmekte ve fakat bu donduru lmuş giderlerin ana temellerini 
ş imdiye kadar çözdüğüne dair de bir bilgi vermemektedir . Sadece : (Hü
kümet iniz esaslı ve kanuni tasarruf yo lunu tercih edecektir. Bunlar ın da 
semere verebi lmesi için muayyen bir zamanın geçmesi lâzımdır. ) demek
le ş imdiye kadar bu mevzuda bir iş yapmadığ ın ı göstermiş ve istikbal için 
de bir mazeret ve talik kapısını açık bu lundurmak yo lunu tercih etmiş
tir. Denk bütçe getireceğine dair kat'i bir taahhütde bu lunmuş olan Hü
kümet in kanuni tasarruf yolları dediği şeyi ş imdiye kadar tahakkuk et
t irmesi elbette beklenirdi. Senelerden beri Devlet kadroları hakk ında ten-
kidde bulunanlar ın bu mevzuda ciddî bir teşebbüse geçt iklerine şahit 
o lamıyoruz. Halbuki vaktiyle muhalefet sözcülüğünü yapan bugünkü 
Başbakan Menderes 1949 senesi Bütçesi tenkidinde aynen şöyle demiş
ti : "Nazari olarak bütçelerin tanziminde esas bir yıl için â m m e hizmet ve 
ihtiyaçlarının sıralanması ile bunların isti lzam edeceği giderlerin tesbiti 
ve gelirlerin de buna göre ayarlanmasıdır. Halbuki bu nazariye hakikat-
lara uymaktan daima uzak olmuştur. Devlet hayat ında öyle zamanlar 
oluyor ki, lüzumlu görünen şu veya bu hizmeti görmekten ise bütçe za-
ruretleriyle bunlar ı daha müsait zamanlara b ı rakmak çok isabetli olur. 
İşte iç inde bu lunduğumuz şartlar böyle bir zarureti telkin etmektedir . 
Çünkü bugün hâkim olan endişe şu veya bu hizmetin yer ine getir i lmesi 
değil, iktisadi ve malî bir çöküntüyü önlemek için bir vecibeyi yer ine ge
tirmektir. Yan i bütçede hakiki bir muvazene temin etmektir. . . Böyle bir 
hâk im endişe ve böyle bir zaruret karşısında meselâ Mecl is binası inşa
at ına veri len 5 milyon lira birden tasarruf edilebilir... Mil letvekil leri öde
nekler inden.. . Resmî otomobil lerden.. . Makam tahsisat lar ından m ü h i m 
tasarruflar elde edilebilir. Çal ışma, Ulaştırma, Gümrük ve Tekel Bakan
lıkları lâğv edilerek ilah..." İşin asıl garibi şimdi aynı Menderes , değişmi-
yen budurumun müdafii mevki inde Mecliste karşımızda bulunmaktadır . 
Yı l lardan beri siyasi maksatlara alet yapılarak başkalarını kötülemekte 
kul lanı lmış olan milletvekilleri ödenekleri mevzuunda olsun, bütçenin çok 
ağır külfetleri altında bulunduğu bir sırada (Tasarruf, tasarruf) diye vak
tiyle feryat eden Menderes' in bir indirme teşebbüsünde bu lunmaktan da
hi kaçınmış olması, samimiyetsizl iklerinin millet hafızasında ve demokra
si tarihimizde sil inemiyecek hazin bir delilini teşkil eder. Vaktiy le ucuz fe
ragat ve fedakârlık hitabelerine mevzu teşkil eden milletvekilleri ödenek
leri meselesini en çok istismar etmiş olan Demokrat Parti l iderlerinin bu
gün ses ç ıkarmamalar ı karşısında "söz gümüş ise sükût altındır" diyen 
atalar sözünün polit ikada çok işe yaradığı anlaşı lmaktadır. (Alkışlar). 
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Muhterem arkadaşlar, gelir bütçesi hakkında da kısa bir maruzat ta 
bulunacağız . Hükümet in teklifine göre bu yılın geliri 1 344 590 000 lira 
o lup geçen yıla nazaran 31 milyon lira civarında bir artış görülmektedir . 
Gelir tahminat ında bir yıl evveline nazaran 204 000 000 liralık bir artışa 
mukabi l 173 000 000 liralık bir eksiliş vardır. Artışın en m ü h i m m i Gelir, 
Kurum ve Esnaf vergilerine ait olup 149 milyon lira tutmaktadır . Bu mik
tar hizmet erbabının Kazanç vergiler hariç geçen yılın Kazanç Vergis i tah-
minat ına karşılık olarak konmuştur. Bu hususta 1950 yı l ının istihsal 
durumu fiyat konjonktürünün o yıl içindeki kazançlara müessir iyet de
recesi ve bi lhassa ilk Gelir Vergisi matrahlar ına esas a l ınmak itibariyle 
eskiden defter tutmıyanlara stoklarının kıymet lendir i lmesinde bahşedi 
len geniş haklar bir arada mütalâa edilecek olursa Gelir, Kurum ve Es
naf vergi lerine esas al ınacak matrahların, yukarda Hükümet taraf ından 
tahmin edilen miktarın tahakkukunu sağlayıp sağl ıyamayacağı üzer inde 
duru lmaya değer müh im bir noktadır. Diğer taraftan zikrett iğimiz husus
lar d ış ında esasen beyannameye tabi olan mükellef lerin vergi nispetlerin
de Gelir Vergisi Kanunu ile yapı lan indirmelere de işaret etmek isteriz. 

Bütün bunlara rağmen Gelir Vergisinin haklı olarak memur , işçi ve 

diğer hizmet erbabına tatbikmdan doğan 194 milyon liralık açığı kapat

mak endişesi ile tahminleri kabartan bütçe Komisyonunun Gelir Vergis i 

tahminini 315 milyon liraya çıkarmasını yerinde göstermek için Hükü

met gerekçesiy le ve her vesile ile i tham edilen ve görüşler ine inanı lmıyan 

Halk Partisi zamanına ait bir Bütçe Komisyonu tahminini şahit diye ika

me etmesi de ayrıca ibretle üzerinde durulacak bir meseledir . (Alkışlar) 

Gelir tahminler inde Bütçe Komisyonu tarafından yapı lan muaz zam 
art ırmalar karşıs ında bütçeyi tatbik ile mükel le f mesul Hükümet in dü
şünceler ini açıkça bu kürsüden bildirmesini istemekteyiz. 

Mal iye Bakanı bu hususa temas etmemiştir. 

Gelir lerde bu yıl yer alan veya yekûnu 20 milyon l iraya bal iğ olan 

Devlet Üretme çiftlikleri, Orman işletmeleri kâr lar ından ve Haz ineden 

Amor t i sman Sandığ ına devrolunan kıymetlerden tahassül eden meblâğ

lar ise bütçenin daha iyi tanzim ve dolayısiyle memleket işlerinin daha iyi 

idare edildiğinin delili sayı lmamalıdır. 

P iyango gelirlerindeki artışın ise suni mahiyette o lduğu derhal görül

mektedir . 

Muhterem arkadaşlar, 

Vergi adaleti bakımından vasıtalı vergilerin vasıtasız lara nazaran da

ha müh im bir yekûn tutması elbette düzelt i lmesi icabeden bir cihettir. 
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Demokrat Parti iktidarının bu mevzu üzerinde ehemmiyet le durmas ı lü

z u m u n a kaniiz. 

Şeker İstihlâk ve un Muamele vergi lerinden yapı lan indirmeler in te

sirleri maalese f umumiyet le hayat pahalıl ığı ve pamuklu f iyatlarına yapı

lan yeni zamlar karşısında bi lhassa fakir köylü tabakası için k ıymet ve 

mânas ın ı çoktan kaybetmiş bulunmaktadır . Kaldırı lması bir zaruret ha

line ge lmiş bulunan ve çok iptidai olan Hayvanlar Vergisi mevzuunda 

Hükümetçe ve bi lhassa Bütçe Komisyonunca da teklif edi len hususu 

memnuniye t l e kaydetmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 

Malî ve iktisadi bünyemiz üzerinde büyük tesir ve ehemmiyet i o lan 

Devlet borçları üzerinde kısaca durmak lüzumunu hissediyoruz. Bütçe 

Komisyonu raporuna göre Devlet borçları 31.XII. 1949 tarihinde 2 148 

887 498 lira iken 31.XII. 1950 tarihinde 2 567 546 238 l iraya yükse lmiş 

ve bu suretle 1950 takvim yılı sonunda bir sene evvel ine nazaran 418 

658 738 liralık bir artış husule gelmiştir. 

Dalgal ı borçlarımızın umumi borç yekûnuna nisbetinin senelerden 

beri mütemad i bir artış arzetmesi Devlet maliyesinin yakın bir âtide mü

him amel iyelere sahne olacağını göstermektedir . Memleket in bugünkü 

malî ve iktisadi durumu ile mütenasip o lmayan Devlet borçlarının tahlil 

ettiğimiz 1951 Bütçesi açıklariyle daha da yükseleceği pek tabiidir. 

Devlet borçlarındaki bu artış temposunun bir kaç yıl daha devamı ha
l inde memleket in iflâsa sürükleneceğini söylemekte müba lâğa yoktur sa
nırız. 

Muhterem arkadaşlar; paramızın istikrarı bak ımından birkaç söz 
söy lemeye ve endişelerimizi izhar etmeye çalışacağız. 

Ma lûmdur ki, para kıymetinin muhafazas ında denk bütçe, denk tedi

ye muvazenes i ve Hükümet in malî ve iktisadi pol it ikasına büyük ehem

miyeti aşikârdır. Para kıymetine tesir eden bu üç unsurun da senelerden 

beri a leyhe işlediği bir hakikattir. Siyasi tesirlerden uzak olarak ve yalnız 

iş hacmına göre ayarlanması icabeden emisyon mekanizmas ı 1938 den 

beri Devlet in Merkez Bankas ına vâki devamlı müracaat lar ı yüzünden 

malî istikrarı tehdit eden bir durum yaratmış ve büyük kütlelerin sefale

tini mucip olan hayat pahalıl ığı tevlit eden âmiller meyanında yer almış

tır. Senetler mukabil i tedavüle çıkarılan bankınot larm ekseris inin kısa 

vadel i taahhütlerle karşı lanması para kıymetinin selâmeti bak ımından 

bir şart o lduğu halde mütemadiyen yeni lenen bonolar rej imine bir son 

vermek için tedbir alması icabeden Hükümet , ka tma bütçel i dairelerin 
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açığını kapamak için, sakat olan bu gizli emisyon kapısını açık b ı rakmış
tır. Günün şartları içinde ithalâtımızı zaruri maddelere inhisar ett irerek 
ticarî muvazenemiz i behemahal denkleşt irmek lüzumuna da işaret et
mek isteriz. 

Hulâsa olarak arzedeyim ki; gittikçe kabaran bütçe açıkları ve da ima 

aleyhte netice veren tediye muvazeneler i yanında eskis inden farklı o lmı

yan bir gidişin yarattığı it imat ve emniyetsizl ik havası içinde paramız ın 

kıymetini muhafaza edebileceğini ileri sürmek ilmî esaslara ve real itelere 

aykırı olur, kanaatindeyiz. . . 

Muhte rem arkadaşlar, şimdi biraz da hayat pahal ı l ığ ına ve ticaret re

j imimize temas edeceğiz. 

Uzak Doğuda başl ıyan savaşın üçüncü bir dünya harbine müncer ol
mas ı ihtimali karşısında bütün milletlerin iktisadi bünyeler ini ko rumak 
endişesi ile çeşitli tedbirlere başvurmak yo luna girdikleri ma lûmdur . Bu
gün her tarafta fiyatların dizginlenmesine gayret sarfedi lmekte, iç ve dış 
t icarette türlü kontrol ve ayarlamalara gidildiği görülmektedir . İkt isadi 
bünyeler i bize nazaran çok daha kuvvetli olan milletlerin bu mevzua ne 
kadar ehemmiye t verdiklerini bel irtmek için l iberal izme kayan bir iktisa
di s istem takip eden İsviçre'nin iç piyasayı korumak gayesiyle ihracat ını 
kayıt alt ına aldığını, fiyat kontrol teşkilatı kurduğunu stoklar tesis ettiği
ni ve icabında kul lanı lmak üzere istihlâk vesikaları bastırdığını zikret
mek kâfidir. Değişen şartların icabı olarak başka milletlerin aldığı tedbir
leri Hükümet de bi lmektedir. Fi lhakika bütçe gerekçesinde, hazır ladığı 
mazere tnameye yarar düşüncesiyle : "1951 Bütçesinin haz ı r lanmakta ol
duğu şu sıralarda yukardaki işaret ettiğimiz üzere siyasi vaziyet gibi eko
nomik şartlar da bambaşkadır . Bütün piyasalarda bir mal darlığı ve fi
yat larda sarih ve süratli bir yükse lmenin bütün tesirleri hâk im o lmaya 
başlamışt ır . Her geçen gün ise bu seyir ve temayülü takviye ve teyit et
mektedir . Son zamanlarda Amer ika başta o lmak üzere birçok memleket 
ler başl ıca maddelerden bir kısmının ihracını tahdit ve bir k ısmının ihra
cının da men' i yo luna gitmişlerdir" demektedir . 

Bütün dünyanın harb ekonomisi icaplarına uyduğu bir zamanda , Ha

z i randa tespit edilen ticaret rej imimizin aynen devamında isabet o lup ol

madığ ın ı takdirinize bırakıyorum. Stratejik hammadde le r isihsal eden 

memleket ler enfi lâsyonla ve binnetice pahalı l ıkla mücade le yo lunda bu 

kabîl mal lara ihraç resimleri koydukları halde Hükümet imiz bu mevzu

da hayat pahal ı l ığ ına sebebiyet veren bir kayıtsızlık içinde ka lmakta de

v a m etmektedir . Pamuk ihraç eden Hindistan, Pakistan, Meks ika ve Mı

sır gibi memleket ler bu madde üzerine ihraç resimleri koyduklar ı ha lde 

893 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Hükümet bu mevzuda hiçbir tedbir a lmamış, bu suretle pamuklu fiyat
ları alabildiğine yükselmiştir . Fi lhakika Sümerbank pamuklu mamul ler i 
ne müaadd i t zamlar yapılmıştır. Fiyatlar arasındaki tesanüt göz önünde 
bulundurulacak olursa bu durumun diğer fiyatlara da tesir edeceği aşi
kârdır. Bütçenin evvelki senelere nazaran daha fazla bir açık verdiği dü
şünülürse pamuk ihracının neden resme tâbi tutulmadığı muammas ın ı 
çözmek büsbütün güçleşiyor. Pamuk bu derece pahalı o luşundan küçük 
müstahsi l in kazandığı da iddia o lunamaz. Zira umumiyet le borç lu olan 
küçük müstahsi l daha ilk ağızda pamuğunu el inden çıkarmışt ır . Bunun 
böyle o lduğunu bir pamuk müstahsi l i olan Başbakan bizden daha iyi 
takdir edecek mevkidedir. (Sağdan gülüşmeler). Tabir caizse yüz binlerce 
köy lünün gömleksiz kalması pahasına bir avuç büyük pamuk müstahs i -
liyle tüccarı milyoner yapmakta ne gibi millî menfaat bu lunduğunu me
suliyet mevki inde bulunanlar ın millete izah etmeleri lâzımdır. Tütün işi 
üzer inde ehemmiyet le duran Maliye Bakanının bu mevzua temastan iti
na ile kaç ınmasının sebebini ben bir türlü anl ıyamadım. 

Muhterem arkadaşlar; hayat pahalıl ığını yalnız dünya şartlarının bir 
neticesi olarak kabul etmeğe imkân olmadığını İkinci Dünya Harb inde 
bunun acılarını çekmiş insanlar olarak hepimiz bi lmekteyiz. Kifayetli ida
relere sahip olan milletler aldıkları ve ciddiyetle tatbik ettikleri tedbirler 
sayesinde İkinci Dünya Harbini nispi bir fiyat istikrarı içinde geçirdikleri 
halde bazı memleket ler ve bu arada memleket imiz hayat pahal ı l ığ ından 
çok ıstırap çekmiştir. Büyük halk kütlelerinin hayat pahal ı l ığ ından ve 
dolayısiyle geç im zor luğundan ne kadar güç bir durumda bulunduklar ı 
nı dünkü muhalefet sözcüsü Adnan Menderes ' in ağz ından d in l i yd im. 

Bay Menderes 1949 bütçe nutkunda; 

"Hayat pahalıl ığı vatandaşlar ı geçim zor luğuna ve ıst ıraba sevkeden 

bir hâdise o lduğu kadar aynı zamanda iktisadi bir düzensiz l ik ve mal î 

pol i t ikada esaslı hataların neticesi olarak ele al ınması icabeden bir mev

zudur. İkinci Cihan Harbinden beri hayat pahalı l ığını doğuran sebeple

rin teşhis inde ve onu önliyecek bi lhassa iktisadi ve malî tedbirlerin alın

mas ında ve hayat pahalıl ığı baş gösterdikten sonra da bunun la mücade

lede Hükümet le r hiçbir muvaffakiyet göstermemişlerdir . Bir taraftan bu 

âfetle, mücade le etmek için komisyonlar kurar, teşkilât vücuda getirir

ken, diğer taraftan onu hızlandıracak ve şiddetlendirecek yo l larda yürü

mekte devam etmişlerdir.." demişti . 

Aynı ıst ıraba 1950 senesi bütçe nutkunda tekrar temas eden ve o za

manki Hükümet in malî ve iktisadi siyasetini tenkid eden Menderes y ine 

bu kürsüde, 
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"... Bütün bunların neticesi olarak vatandaşlar hayat pahalı l ığ ı ve ge

çim zor luğu denilen âfetin pençesinde kıvranmakta, memleket te hayat 

standardı çok geri ve düşük bir seviyede kalmaktadır . " Mütalâasiy le ha

kikati bir kere daha ifade etmişti. 

Y ine bu mevzuda Demokrat Partinin dünkü lideri Sayın Celâl Bayar 

1949 Kasım ayı sonlarında Manisa 'da söylediği bir nutukta "bugün prog

ramlar ına alıp da ağızlarına a lmaya çekindikleri hayatı ucuz la tma mev

zuunu cesaretle ve kifayetle ele alacağız." Müjdesini mil lete vermişlerdi . 

Bu ve buna benzer güzel sözlere gönül bağl ıyan mil let imiz Demokra t 

Parti ikt idarından çok şeyler beklemekte idi. Yukardak i sözleri söyleyen 

Menderes dokuz aydan beri iş başındadır. İlk günlerde şekerde yap ı lmış 

o lan tenzilatın ağızlarda bıraktığı tad çoktan kayboldu. Hüküme t hayat 

pahalı l ığiyle mücadele etmek için malî iktisadi ticarî ve idari sahada ted

bir a lmak şöyle dursun meşhur pamuk politikasile Sümerbank mamul 

ler ine zam üstüne zam yapmayı ihmal etmemiş, fiyatların daimi bir su

rette artacağını haber vererek adetâ yangına körükle gi tmiş bu lunmak

tadır (Sağdan gülüşmeler). 

Muhte rem arkadaşlar, dünyanın bugünkü şartları içinde dış pol i t ika 
mevzuuna temas etmeden geçmiyeceğiz. Evvelce Hükümet programı üze
r inde yapt ığ ımız konuşmada da tebarüz ettirdiğimiz üzere dış pol i t ikamı
zın millî bir mahiyet almış olan gaye ve prensipler inde parti o larak ikti
darla mutab ık bu lunduğumuzu bir kere daha ifade e tmek isteriz. Filha
kika Bir leşmiş Milletler idealine, Amer ikan dost luğuna ve İngiliz ve Fran
sız itti fakına candan bağlıyız. Dostlarımızla olan kader birl iğimizin sözde 
kalmasını ve Türkiye 'nin emniyet ve güvenliğini fiilen sağl ıyacak sıkı bir 
mahiyet almasını temenni etmekteyiz (Alkışlar). Bu mevzuda bizi tatmin 
edecek olan şey, Devletimizin dış güveninin afiden sağlanmasıdır . Bu ga
ye Atlantik Misakına al ınmamızla temin edilebileceği gibi b ize sa ld ırana 
karşı Amer ika 'n ın resmen ve fiilen savaşa katı lmasını mecbur kı lan baş 
ka bir an laşma ile de temin edilebilir. 

Ma lûmunuz olduğu üzere Atlantik Paktına demokras i â lemine si lah 

çekmiş olan bir millet alındığı gibi, Japonya için de yeni bir an laşmanın 

yapı lması bahis mevzuudur. 

Bir leşmiş Milletlere üye olmanın bir Devletin güvenl iğini temine kâfi 

gelmediğini , Atlantik Misakının yapı lmasına lüzum hissedi lmesi ispata 

kâfidir. 

Mütecavize karşı harb i lanından kaçınan ve böylece onu mukabi l bir 

taarruzdan masun tutan ve fakat korunulan Devlet in ülkesini boyuna 
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tahrip eden Kore'deki yard ım tarzını kâfi görmekte elbette Türk milleti 

mazurdur . 

Bu tarzın mütecavize cesaret vermek gibi ayrıca büyük bir mahzuru 
da vardır. 

Modern silahlarla teçhiz edilecek milyonluk Türk o rdusunun yurt için 
o lduğu kadar dünya sulhu için ifade edeceği büyük mânan ın dostları-
mızca daha fazla takdir edi lmesini ve Hükümet imiz in bu mevzuda daha 
çok enerjik davranmasını temenni etmekteyiz. 

Bir vesi le ile, daha evvelce de belirttiğimiz üzere yı l lardan beri kat lan
dığımız fedakârl ıklarla ve dünya sulhuna yaptığ ımız hizmetler le mütena
sip olarak Marshal l P lanından hiç o lmazsa bizden daha ehemmiyet l i ol
mıyan devletler ayarında yard ım beklemek mil let imizin hakkıdır . Bu ve
sile ile şunu da belirtelim ki, bu nakdi yardımları Kore 'de akıtt ığımız kan
ların karşıl ığı saymayı akl ımızdan geçiremediğimiz gibi bu yardımlar ın, 
güvenimiz in ahden temini yer ine geçeceğine de asla kani bu lunmuyoruz . 

Bir hakikati bir kere daha bel irtmek bizim için bir zevk, büyük bir sa
adet olacaktır. 

Arkadaşlar , 

Türk Mil letinin Toprak bütünlüğüne, istiklâline ve haysiyet inin tek 
zerresine tevcih edilecek bir tecavüz nereden gelirse gelsin karş ıs ında tek 
baş ımıza da kalsak parti ihtilaflarının sustuğunu ve sadece vatanperver
liğin konuştuğunu görecektir. Bundan şüphe etmeye içte ve dışta k imse
nin hakkı yoktur. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, Dış politika ile yakın alâkası dolayısiyle sözü 
millî savunmamız mevzuuna hemen intikal ett irmekte fayda görmekte
yiz. 

Daha evvel de belirttiğimiz gibi Millî Savunma bütçemiz günün şart
larına ve mâruz bu lunduğumuz tehlikelere cevap vermekten uzaktır. 
Kendi imkânlar ımız ın hududu hepimizce malûmdur . Dünya güvenl iğ i bir 
kül hal inde müta lâa edildiğine göre dostlarımızın yard ımına elbette müs-
tehak ve muhtacız . Bizce dostlarımızın yardımı en çok şu gayeleri temin 
edecek şekilde teksif edilmeli ve ayarlanmalıdır. 

1. Piyade Tümenler imiz i modern ve standart hale get irmek, zırhlı ve 
motorlu birl iklerin sayısını çoğaltmak, 

2. Çok müh im olan hava savunmasını modern tayyarelerle mücehhez 
hava tümenler i kurmak suretiyle sağlamak, 

3. Bir harb için lüzumlu tamir, ikmal tesislerini kurmak ve gerekli 
stoklar yapmak , 
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Millî Savunma bütçemiz i dost ve müttefik yardımlariy le k ıymet lendir

meye ve kuvvet lendirmeye çal ışmakla beraber Hükümet in o rdumuz hak

k ında yapacağı daha müh im işler bu lunduğunu da bu arada be l i r tmek 

isteriz. 

O rdumuzun Teşkilat Kanunu yoktur. Demokrat ik idarelere uyarak 

günün icaplarına uygun bir Teşkilat Kanunu bir an evvel haz ı r lanmak ve 

savunma imkânlar ımız ı böylece milleti bir harbe sokmaya karar ve rmek 

hakk ına sahip olan Büyük Millet Meclisinin tasvibine sunmak, H ü k ü m e 

tin en müh im bir vazifesi olmalıdır. 

Ancak bu suretle savunma imkânlarımızın modern harbin icabettir -

diği şekilde teşkilâtlandırı lmış ve nispetlendiri lmiş o lacağına kanaat ge

tirebiliriz. 

Bugünkü bütçe rakamlar ından umumi olarak çıkardığımız mânaya 

göre millî müdafaa unsurlarının birbirlerine nispeti günün şart larına 

tam olarak uygun değildir. İzah ettiğimiz şekilde kıymetlendir i lecek ve 

kuvvet lendir i lecek olan millî savunma unsurlarımızın bugün için Kore 'de 

mahdut bir sahada yapt ığ ından çok daha fazlasını yurt müdafaas ında 

şanla ve şerefle yapacağ ına biz im kadar dünya da iman etmiş bu lunmak

tadır. Bu işler yapı lmadığı takdirde yurt emniyet inin tehl ikede olabi lece

ğini mil let kürsüsünden açıkça bel irtmek de bizim için bir vazifedir. 

Muhte rem arkadaşlar; bütçe müzakeresi vesilesiyle yeni ikt idarın iç 

pol it ika faaliyetlerine toptan göz atmakta fayda görmekteyiz . Bugünkü 

Hükümet , programında ; "Artık memleket imizde normal siyasi hayat 

başlamışt ır . Şüphe yok ki 14 Mayıs bir devre son veren ve yeni bir devir 

açan müstesna ehemmiyette tarihi bir gün olarak da ima anı lacaktır . " De

mekle 14 Mayısa milletçe izafe edilen manayı bel irtmiş ve bu sözlere uy

gun icraata geçeceğini müjdelemişti . Fiil ile kavlin birbir ine uyduğunu 

maalese f söyliyecek durumda değiliz. Bil inen bir hakikatt ir ki, bir m e m 

lekette yeni bir devir şahısların yer değiştirmesiyle, sözde kalan teminat -

lariyle değil, iktidara hâkim olan zihniyetin değişmesiyle ve yeni devr in 

icaplarının kanunlarda ve müesseselerde mânasın ı ve yer ini bulmas iy le 

mümkündür . Bu bak ımdan tarihî bir mesuliyet ve millî bir vebal taşıyan 

bugünkü hakiki milletvekil lerinin ne yapılmıştır? Sual ini kendi v icdanla

r ında sorması kadar tabiî bir şey yoktur. 

Anayasa ve demokrasiye aykırı kanunlar değiştir i lmediği takdirde (si-

nei mil lete) avdet edeceğiz diye bir hürriyet misakı kabul e tmiş o lan dün

kü muhalefet ve bugünkü iktidar maalesef bu mevzuda mil lete verdiği 

sözün icaplarını bugüne kadar yer ine getirmemiştir . Memleket in kanun 

897 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

dışı kanunlar la idare edildiğini muhalefette iken söyliyen bugünkü Baş

bakan, aynı kanunlarla memleket i idareye devam etmekte ve şahıslariy-

le her şeyin değiştiğini zannederek vatandaşlar ın bu kanunlardan artık 

s ız lanmadıklar ını iddia edecek kadar ileri g itmiş bulunmaktadır lar . 

Muhte rem arkadaşlar, vaktiyle tenkid ettikleri Matbuat K a n u n u n u n 

kaldır ı lan 30 uncu maddesini yeniden Ceza Kanununa koymak yo lunda

dırlar. Bu arada hayvan hırsızlarına ait bir kanun maddes in in tadili tek

lifi de Hükümet in hürriyetperver hareketleri aras ında yer a lmaktadır . 

Demokra t Partinin ve bizzat Başbakanın devamlı tenkidler ine hedef o lan 

kanunlar ayakta durmaktadır . Zamanımızda insan hak ve hürriyet ler ini 

hükümet ler tehdit ettikleri halde, tek parti devr inde o gidişi devam ettir

mek, hükümet i dokunulmaz hale getirmek amaciy le konulan ve sabık ik

tidarla olan mücadelemizde karşımıza çıktığını, acılarını çekmiş birçok 

arkadaşlar ımız ın hatırl ıyacağı ağır cezai hükümler i değişt irmek akıl ların

dan bile geçmemektedir . 

Bir leşmiş Milletler Teşki lat ına girerek insan hakları beyannames in i 

kabul eden memleket imiz demokrat ik bir idare sistemi kurmayı ve mem

lekette her şeyde hürriyeti esas tutmayı taahhüt etmiş bu lunmas ına rağ

men, hürriyeti engell iyen kanunları kaldırmak şöyle dursun, elâstiki 

hükümler i ihtiva eden yeni baskı kanunları ç ıkarmak için Hükümet in 

gayret sarfetmekte o lduğuna şahit oluyoruz. Hükümet , diktatör lüğü kur

mak isteyenler varmış gibi duyulan bu ihtiyaca cevap ve rmek üzere 

kanun hazır lamaktadır. Diktatör lüğün temeli olan kanunlar ayakta 

dururken hükümet in böyle bir iddia ile karşımıza gelmesi, onun için af

fedilir bir hareket değildir. Malî ve iktisadi meseleler in ve işlerin düzelt i l

mesin in bir zamana muhtaç o lduğunu her insaf sahibi kabul eder. Fakat 

beş sene muhalefette, hürriyet hürriyet diye bağıran 9 aylık bir iktidarın 

bu müdde t zarf ında rejimin siyasi karakterini alâkadar eden ehemmiyet 

li kanunlar ı değişt irmek imkânına sahip olmadıklar ını da k imse iddia 

edemez. (Soldan teklif getireceksin sesleri), 5 sene söz söylediniz, siz getiriniz. 

AB İD İN POTUOĞLU (Eskişehir) - Komünist ler i af mı ede l im? 

(Devam devam sesleri) (Komünist meselesi sesleri). 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Komünist meselesi değil. Eski lerde 

öyle demişlerdi . İktisadi ve malî işlerde karşılaştığı güçlüğü ileri süren 

Başbakan demokrasiye aykırı kanunları değişt irmek için de senelere mi 

muhtaçt ı r? Edirne'de söylediği bir nutukta ne m ü m k ü n idi ki, yapmad ık 

demişlerdi , biz de kendilerine soruyoruz : 9 ayda demokras iye aykırı, 

rej imin siyasi karakterini alâkadar eden kanunlar ı değişt irmek için han-
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gi ciddî teşebbüse geçtiniz? Bu memlekete hürriyeti Hükümete karşı 
korumak lüzumu herkesin bildiği bir hakikat o lduğu halde bu cihet ih
mal edilerek hayvan hırsızlarına ait kanunlar bu Mecl ise sunulmuştur . 

Anayasa ve demokras i icaplarına aykırı kanunlar niçin tadil edi lmi
yor denildiği zaman, elde altı bin kanun vardır, z amana muhtaçt ı r diye 
eski zamana has bir zihniyetle işi bir nevi medreseye havale yo lunu tut
tular. Vaktiy le Sayın Celal Bayar in bu hususta gir işmiş o lduğu bir taah
hüdü hatırlatır ım : (Soldan, ne imiş sesleri) Sayın Celal Bayar aynen şöyle 
söylemişt i . " İktidara geldiğimizde ne mi yapacağız? Millet hâkimiyet in i 
engel l iyen bir sürü kanunlar var" bunları değiştireceklerini vaadett ikler i 
halde dört senedir hâlâ sürüncemede bırakmışlardır. Dört senede değil 
bunlar ı bir ayda bile tasfiye etmek mümkündür . Bunu yapacağ ız ve 
memleke te geniş bir nefes aldıracağız. 

Arkadaşlar ; Ceza Kanununun bir maddesi vardır, Hükümet bir zırh 

içine bürünmüştür . Hükümet in icraatını tenkid etmek vatandaşlar için 

âdeta mayın tarlasında yürümek gibi bir tehlike hal ine gelmiştir . 

Arkadaşlar ; bu kanunları , bu maddeleri tenkid eden hep bizdik bera
berdik, sizlerdiniz Şimdi bunların niçin değiştir i lmediğini söy lemek her 
halde bir suç değildir. (Soldan kanun teklifi getirin sesleri) Ben bir kişi
y im. Siz dört yüz kişisiniz. Teklif sizden gelmeli. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) - Senin boyun uzun, sen get irmel is in. 
(Soltan gülüşmeler ) 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Biz bu söylediğimiz sözlerle, bugün 
ikt idarda bulunan partinin muhalefette iken şikâyet mevzu yaptığ ı şeyle
ri tekrar etmiş bulunuyoruz. Bunları söylemek günah ise ilk eser onla
rındır. 

Arkadaşlar , bi l iyorsunuz ki, bugünkü Hükümet in Adale t Bakanı yen i 
devrin Adalet Bakanı Sayın Halil Özyörük siyasi hayata ilk adımını attı
ğı z aman adalette huzursuzluk bulunduğunu ifade etmişti . A caba bu hu
susta ş imdiye kadar ne yapmışlardır . 

S O L D A N BİR SES - A f Kanununu. (Hayvan Hırsızlığını Meneden Kanunu 
sesleri). 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Evet, Af Kanunu çıkarı ldı, bir devri 

sabık yaratmıyacağız düsturu ile millî hâkimiyete kasdetmiş olan insan

ları affetmek yo luna girdik. Fakat bunu yaptıktan sonra da devri sabıkın 

nümayiş ler iy le bu memleket i işgal ettik. 

Arkadaşlar ; Af Kanuniyle bütün suçlar affedildikten sonra memur lar 
aras ında geniş ölçüde nakiller yapılmıştır. Hiç şüphe yok ki, memur lar ın 
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bâzı hallerde nakilleri Hükümet için bir zarurettir. Fakat bu geniş ölçü

de yapı lan nakiller hangi tetkik ve esasa dayanmışt ır . Birkaç aylık kısa 

bir z amanda şahısların telkinleriyle yapı lan bu nakil lerin Devlet hayatı 

için bir tehlike teşkil ettiğine işaret etmek isteriz. 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) - Siz bunlar ın cezalandı
r ı lmasını istemiştiniz. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Arkadaşlar, evet, mil let in haklar ını 
ç iğnemiş olanların tecziye edi lmesini dün ben bu kürsüden istemişt im. 
Bugün de dünkü kanaatimi muhafaza etmektey im. Yalnız ceza landırma 
cihetine gidecek yerde, mahkemeye tevdi edip suçluyu, suçsuzu ayırde-
decek yerde, parti teşkilâtının telkinleriyle memur nakle tmenin Devlet 
için hayırlı o lduğunu kimse iddia edemez. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) - Ne ise maruzat ım bundan ibaret de de 
bitsin... 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Gayr imesul insanların devlet haya
t ında söz sahibi kılındığı bir devre yeni bir devir demenin ne m â n a ifade 
ettiğini mil let hepinizden daha fazla sormaktadır . 

Memleket te öyle bir siyasi hava esmektedir ki, muhalefete kötü gözle 
bakı lmakta, siyasi huzursuzluk günden güne artmaktadır . Türk Milleti, 
hayat ında bir aristokrasi tanımamışt ı . Bugün birçok delil leriyle görüyo
ruz ki bu memleket te bir rozet asaleti ihdas edi lmektedir. (Gürültüler). 

Hükümet kendi partisinin naşiri efkârı olan bir gazeteyi h imaye için 
kararname çıkarmıştı . Bu kararnameyi 15 gün sonra değişt irmesi , Hü
kümet in hakiki zihniyeti değiştirdiğine delalet etmez. 

İcabında kullanılacak Baskı kanunları elde. Zihniyet aynı z ihniyet . O 
halde yeni devrin mânası nerde kalıyor. 

M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) - Eski zamanda değişmezdi , Os
m a n Bey, Zihniyet farkı orada. 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun. Hatip bir saattir okuyor, t ahammül 
ediyorsunuz, dinl iyorsunuz. Müsaade buyurun, okusunlar, bitirsinler. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, bugünkü 
durum devam ettiği takdirde yeni devir açıldığı hakkındaki iddia tama-
miyle mesnets iz kalacaktır. Tanz imattan beri hürriyet peş inde koşmuş 
olan bir millet sadece topuz vuranlar ın el değişt irmiş o lmas ına şahit ola
caktır. Bunu sizlerin kabul edeceğinize kanî deği l im. 

HÜSEY İN BALIK (Zonguldak) - Böyle bir şey yoktur. Böyle bir şeye 
asla müsaade etmiyeceğiz. Olamaz böyle bir şey isnat edemezsiniz . 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Ben de müsaade etmiyeceğiniz i 
söyledim. Hiddet neye? 
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HÜSEY İN BALIK (Zonguldak) - Böyle lafları dinleyenleyiz. . . 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Dinleyeceksiniz. Sizi de vakt iy le ay
ni şeki lde dinlemişlerdi. Siz bu kürsüden milletvekil ini d inlemezseniz , 
getirdiğiniz hürriyetin ne mânası kalır? (Devam devam sesleri) (Sağdan bra
vo sesleri). 

HÜSEY İN BALIK (Zonguldak) - Bu sözlerinizle yalnız Hükümet i değil , 

aynı zamanda bizleri de tahkir ediyorsunuz. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Hayır tahkir e tmiyorum, tenkid edi
yo rum. (Devam devam sesleri). Ne yapal ım bağır ıyorsunuz. 

B A Ş K A N - Efendim müsaade ediniz. Bütçe konuşmas ında b i lhassa 

muhte rem heyetinizin de tahammülünü görerek y irmi dakikal ık bir oku

m a hakkını tam bir saat on beş dakika yazdığı not lardan okumuşlard ı r . 

Müsaadeniz le yine sözlerine devam etsinler. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Madem ki t ahammülünüzü ifade et
tiniz bir noktaya işaret edeyim. Yirmi dakikalık müddet hükmü parti ler 
için mevzuubahis olmamıştır. Vaktiyle muhalefette iken Sayın Menderes 
de bu esastan istifade etmişti. Binaenaleyh bir lütuf karş ıs ında bu lunu
yorum. (Devam devam sabaha kadar devam sesleri). 

Bu vaziyet karşıs ında sözlerimi şu şekilde nihayet lendireceğim. Arka
daşlar görüyorum ki, sizlerin de tahammülünüz kalmadı . (Var var sesleri, 
devam sesleri). 

Arkadaşlar , rejimin siyasi karakteri değişmemişt ir . İktidar el değiştir
miş , fakat rejimin siyasi karakteri değişmemiştir . Bu yo lda devam edil
diği takdirde sabık iktidar için mukadder olan âkibet sizler için de 
mukadderd i r . (Gürültüler) 

Madde 1. - Devlet Bütçesine giren dairelerin 1951 Bütçe yılı yat ı r ım

lar d ış ında kalan giderleri için, bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde gösteri ldiği 

üzere 1 274 746 465 lira ve yatır ım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli 

cetvelde gösterildiği üzere (305 012 272) lira ödenek veri lmiştir. 

Madde 2. - Devlet Bütçesine giren dairelerin 1951 Bütçe yılı yat ı r ım

lar d ış ında kalan giderlerine karşılık olan gelirler, bağl ı (B) işaretli cetvel-

(3) Resmi Gazete : 1 Mart 1951-7747 
Kavanîn Mecmuası: C. 33, S. 477 - 727 

1951 YILI BÜTÇE KANUNU (3) 

Kanun No. : 
5751 

Kabul Tarihi : 
28.2 .1951 
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de gösteri ldiği üzere (1 344 988 235) lira tahmin edi lmiş o lup, fazlayı teş

kil eden (70 241 770) lira yatır ımlar karşılığını teşkil eder. 

Madde 3. - Devlet Bütçesine giren dairelerin 1951 yılı yat ı r ım gider
lerinin ikinci madde ile karşı lanan k ısmından bakiye kalan (234 770 
502) liralık açığı : 

a) Av rupa Tediye Birliğinin kurulması hakkındaki an laşmanın 10 
uncu maddes i gereğince memleket imize tahsis edi lmiş bu lunan (25) 
mi lyon dolarl ık (Alacaklı başlangıç meblağ ından) "Pozisyon İnisiyal" 1 
T emmuz 1951 tarihine kadar kullanılacak kısmının Türk lirası karşıl ığı 
Merkez Bankasınca, Hazine hesabına nakledi lmek suretiyle; 

b) Av rupa Kalkınma Programı (E.R.P.) gereğince memleket imize mu-
hassas vasıtasız yardımlardan elde edilecek malların satış ve tahsis inden 
hâsıl o lacak Türk liralariyle : 

c) Akdo lunacak iç istikraz hâsılı ile; 

kapatıl ır. 

Madde 4. - 1951 Bütçe yılı içerisinde Amer ikan Asker i Yard ımından 
fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini 80 milyon lirayı geçmemek 
üzere bir taraftan (B) işaretli cetvelde bu adla açı lacak bir bö lüme gelir ve 
mukabi l in i Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde açı lacak özel bir bö lüme 
ödenek ve gider kaydetmeye ve sözü geçen Bakanl ık bütçesinin (A 1) ve 
(A 2) cetvel ler inde ve bunlar ın diğer bö lüm ve maddeler i aras ında gider 
kaydo lunan miktarlarda aktarmalar yapmaya Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki % 95'ler hesab ında topla
nan Türk l iralarından genel bütçeye dâhil daireler hizmetleri için Amer i 
kan Hükümet i ile mutabık kalınarak yapı lacak l iberasyon miktar ınca 
özel kanuna tevfikan ilgili bö lüm ve maddelere ilave edi len ödenekler i 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin A/ 1 ve A/2 cetvel lerinde mevcut ve
ya yen iden açılacak tertiplere aktarmaya Bakanlar Kurulu yetkil idir. An 
cak bu suretle aktarılacak miktarlar 1951 Bütçe yılı içerisinde Millî Sa
v u n m a Bakanl ığ ınca hibe şeklindeki Amer ikan Yard ımından sağlanan 
eşya ve ma lzeme mukabi l inde sözü geçen Bakanl ıkça Türkiye Cumhur i 
yet Merkez Bankasındaki karşıl ıklar hesabının % 95'ler k ısmına yatır ı lan 
miktar ı geçemez. 

Madde 5. - 1951 Bütçe yılı içinde Osmanİ ı Bankası ile o lan Hazine 
hesab ından başka, yapı lacak bağıtlarla kısa süreli avans a lmaya ve 
hesaplar açt ı rmaya ve en çok bir yıl süreli Hazine bonoları ç ıkarmaya ve 
banka ve ortakların Hazineye yat ı rmak istiyecekleri paraları alarak 
karşı l ığ ında Hazine bonoları vermeye Maliye Bakanı yetkil idir. 
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Şu kadar ki, özel kanunların verdiği yetkiler dış ında çıkarı lacak Ha
zine bonolar ı (100) mi lyon lirayı geçemez. 

Haz inede bulunan Millî esham ve tahviller karşıl ık göster i lmek sure
tiyle elde edilecek krediler veya bunların satış bedel leriyle uzun süreli 
Devlet tahvilleri satın a lmaya veya bu karşıl ıklarla Hazinenin ortaklığı 
bu lunan ortaklıklardaki kat ı lma paylarını ödemeye ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile bu türlü ortaklıklara ilişkin katı lma senetlerini sat ına lmaya 
Mal iye Bakanı yetkilidir. 

Madde 6. - Dairelerin 30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı kanunun 19 
uncu maddes ine giren hizmetli ler ile aynı kanunun geçici 4 üncü mad
des inde sözü geçen aylıklı memurlar ı , bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat 
hademes ine ait kadrolar da bağlı (S) işaretli cetvelde gösteri lmiştir. 

3656 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince geçici mahiyet tek i 
hizmetler için Bakanlar Kurulu Kararı ile kadro al ınabilecek tertipler, 
bağl ı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi le 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadro lara ek 
o lmamas ı şarttır. 

Madde 7. - 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe i Umumiye 
Kanununun 29 uncu maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşit lerinden her birinin dayandığı hükümler i gösteren (C) 
cetveli; 

b ) Kanunla bağlanmış vatani hizmet aylıklarını gösteren (Ç) cetveli; 

c) Gelecek yıl lara geçici yüklenmelere gir işmeye yetki veren kanunlar ı 
gösteren (G) cetveli; 

ç) Mal iye Bakanlığı bütçesinin 460 ıncı ihtiyat ödeneği bö lümünden 
aktarma yapılabi lecek bölümleri gösteren (F) cetveli; 

bu kanuna bağlıdır. 

Madde 8. - Devlet gelirlerinin, özel hükümler ine göre tarh ve tahsi l ine 
1951 Bütçe yı l ında da devam olunur. 

Madde 9. - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür lüğü döner serma
yes inin geçmiş yıllar kârlarından (15) milyon lirası 1951 Bütçe yılı iç inde 
on ayda ve on müsavi taksitte tahsil olunarak bağlı (B) işaretli cetvele ge
lir kaydolunur. 

Madde 10. - Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yöneti lecek okul pansi
yonlar ı hakkındaki 6.7.1931 tarihli ve 1838 sayılı kanunun bazı madde 
lerini değişt iren 11.6.1932 tarihli ve 2005 sayılı kanunun 2 nci maddes i 
gereğince öğrenci lerden al ınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 
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Madde 11. - 1951 yılı ders dönemi içinde ücret ve giderleri Devletçe 
ver i lmek üzere, pansiyonu bulunan lise ve ortaokul larda parasız yatıl ı 
okutulacak öğrencilerin sayısı en çok 1250 olacaktır. Bu miktardan me
zun o lmak veya parasız yatılı hakkını kaybetmek suretiyle okul lardan ay
rı lacak olan öğrenci sayısından 100 öğrenci 5434 sayılı kanunun 65 in
ci maddes i gereğince harb malûlü ve savaşta ölenlerin çocuklar ından, ge
ri kalan parasız yatılı öğrenciler de 915 sayılı kanun hükümler i dairesin
de yapı lacak müsabaka imtihanı ile aşağıdaki nispet ler dahi l inde 
al ınacaktır : 

A ) Dörtte biri müsabaka imtihanlarında en yüksek not alan öğrenciler, 

B) Dörtte biri Bulgaristan'dan göçmeye mecbur edilen göçmen çocuk

ları, 

C) Dörtte biri lisesi o lmayan illerde oturan ortaokul mezunlar iy le li

seye devam etmekte olan öğrenciler, 

D) Dörtte biri türlü şartları ve ihtiyaçları gözönünde bu lundurularak 
Millî Eğit im Bakanl ığ ınca tesbit edilecek illerde oturan ve genel bütçeden 
maaş veya ücret alan Devlet memurlar ın ın çocukları , 

Madde 12. - 11.6.1932 tarihli ve 2005 sayılı kanunun 3 üncü mad
desi gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağ lanması gereken kadrolar, 
bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 13. - 17.4.1940 tarihli ve 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunu
nun 7 nci maddes i gereğince kullanılacakların kadroları ile ek görev taz
minat lar ı ve sağlık memurlar ı kadroları, bağlı (K) işaretli cetvelde göste
ri lmiştir. 

Madde 14. - 30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı kanun ve ekleriyle; çe
şitli kuruluş kanunlar ındaki kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1951 Bütçe yı l ında kul lanı lamaz. 

Madde 15. - 7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellef i
yeti Kanununun 36 ncı maddes i gereğince Millî Müdafaa Mükellef iyet i 
yol iyle a l ınacak hayvanların 1951 Bütçe yılı al ım değerleri, bağl ı (O) işa
retli cetvelde ve 38 inci maddes i gereğince al ınacak motor lu taşıt ların 
al ım değerleri de, bağlı (P) işaretli cetvelde gösteri lmiştir. 

Madde 16. - Gider bölümler inden yapı lacak harcamalara il işkin for

mül , bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 17. - Geçen yıl borçları bölümler indeki ödenekler üstünde çı
kan ve 1950 yılı Bütçesinin ait o lduğu tertibinde karşılığı bu lunan borç
lar, ilgili o ldukları hizmet bölümler inden bu bö lümlere Mal iye Bakanl ı 
ğ ınca aktarı lacak ödeneklerden ödenir. 
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1928-1949 bütçe yı l larına ait olup da Muhasebe i Umumiye Kanunu
nun 93 üncü maddes ine göre zamanaş ımına uğramamış ve karşıl ıkl ı yıl
ları bütçe ler inde bulunan borçlar, 1951 yılı Bütçesinin ilgili h izmet ter
t ipler inden veya 3 - 7 nci kısım bölümleriyle yat ır ım bölümler i art ıkların
dan eski yıl lar borçları bölümler ine Maliye Bakanl ığ ınca aktar ı lacak öde
neklerden ödenir. 

Madde 18. - 2.6.1929 tarihli ve 1513 sayılı kanunla ilgili borç lardan 

ödenmes i gerekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde bu güne 

kadar alacakl ı lar ına ver i lemiyen tahvillerin karşıl ıkları 1951 Bütçe 

y ı l ında para ile ödenir. 

Madde 1 9 . - 3 . 4 . 1 3 4 0 tarihli ve 459 sayılı (1324 T e m m u z u n d a n itiba
ren 1339 senesi gayesine kadar bi lcümle mat lubat ve düyunu Haz inenin 
sureti mahsubuna dair kanun) ile ilgili borçlar için veri lecek tahvil lerin, 
alacakl ı lar ına ver i lmesinden önce zamanaş ımına uğramış kuponlar ın ın, 
karşı l ıkları ile bunlardan (100) liraya kadar olan borçlar ın t amamı ve 
bundan üstün olanların (100) l iradan aşağı parçaları 1951 Bütçe y ı l ında 
para ile ödenir. 

Madde 20. - Katma Bütçeli İdarelerle, Genel Bütçe dış ındaki daire ve 
müessese ler in üniversiteler, her dereceden okullar ve yabanc ı memleket 
lerde kendi hesaplar ına okutacakları öğrenciler için bütçeler ine konul
muş olan ödeneklerden gerekli miktarları bağlı (B) işaretli cetvele gelir ve 
bu öğrenci ler in burs ve giderlerine harcanmak üzere, bağlı ( A / l ) işaretli 
cetvelde mevcut veya yeniden açılacak bö lüm ve madde lere ödenek kay
de tmeye Mal iye Bakanı yetkilidir. 

Madde 2 1 . - 1 9 5 1 Bütçe yılı içinde Millî Savunma ihtiyacı için yaban
cı memleket lerden getirilecek, İthalat Umumi Tarifesinin 695 numaras ı 
na giren (Akaryakıt ve madenî yağlar) gümrük resmi ve zamlar ı ile Hazi
neye, ka tma bütçel i idarelere, özel idare ve belediyelere ait her türlü ver
gi, res im, harç ve zamlar ından ve ardiye ücret inden bağışıktır. 

Madde 22 . - a) Tur izm müesseseler ini teşvik hakkındaki 24 .3 .1950 
tarihli ve 5647 sayılı kanunun 8 inci maddesi ; 

b) O rman Kanununun bazı maddeler inin değişt ir i lmesi ve bu kanuna 

baz ı maddeler eklenmesi hakkındaki 24.3.1950 tarihli ve 5653 sayılı ka

nunun ek 9 uncu maddes in in 2 nci fıkrası, 

hükümler i 1951 Bütçe yı l ında uygulanmaz. 

Madde 23. - Bu kanun hükümler i 1 Mart 1951 tar ihinden it ibaren 

yürür lüğe girer. 

Madde 24. - Bu kanunu Maliye Bakanlığı yürütür . 
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( A / l ) - Cetveli 
28.2.1951 

Sıra No. Dairelerin Adları Lira 

1 Büyük Millet Meclisi 10 444 374 

2 Cumhurbaşkanl ığ ı 793 091 

3 Sayıştay Başkanlığı 1 973 215 

4 Başbakanl ık 3 198 138 

5 Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı 853 840 

6 Danıştay Başkanlığı 969 240 

7 Basın-Yayın ve Tur izm Genel Müdür lüğü 4 912 838 

8 İstatistik Genel Müdür lüğü 1 963 065 

9 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür lüğü 2 104 655 

10 Diyanet İşleri Başkanlığı 7 819 071 

1 1 Adalet Bakanlığı 45 444 989 

12 Tapu ve Kadastro Genel Müdür lüğü 11 579 149 

13 Millî Savunma Bakanlığı 448 330 850 

14 İçişleri Bakanlığı 20 102 570 

15 Emniyet Genel Müdür lüğü 34 514 992 

16 Jandarma Genel Komutanl ığ ı 39 209 654 

17 Dışişleri Bakanlığı 14 084 119 

18 Mal iye Bakanlığı 89 492 387 

19 Devlet Borçları 214 902 181 

20 Millî Eğitim Bakanlığı 175 931 990 

21 Bayındırl ık Bakanlığı 7 363 069 

22 Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 4 191 133 

23 Sağlık ve Sosyal Yard ım Bakanlığı 59 033 191 

24 Gümrük ve Tekel Bakanlığı 19 840 507 

25 Tar ım Bakanlığı 34 718 812 

26 Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür lüğü 7 136 920 

27 Ulaşt ırma Bakanlığı 2 903 548 

28 Çal ışma Bakanlığı 1 709 449 

29 İşletmeler Bakanlığı 9 225 428 

TOPLAM 1 274 746 465 
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(A/2) - Cetveli 

Sıra No . Dairelerin Adları Lira 

(Yatırımlar) 

1 Basın-Yayın ve Tur izm Genel Müdür lüğü 351 800 

2 İstatistik Genel Müdür lüğü 220 000 

3 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür lüğü 135 200 

4 Tapu ve Kadastro Genel Müdür lüğü 60 000 

5 Millî Savunma Bakanlığı 21 669 150 

6 Emniyet Genel Müdür lüğü 245 000 

7 Jandarma Genel Komutanl ığ ı 475 000 

8 Maliye Bakanlığı 109 339 353 

9 Millî Eğitim Bakanlığı 12 550 000 

10 Bayındırl ık Bakanlığı 120 132 098 

11 Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 14 627 500 

12 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 157 000 

13 Tar ım Bakanlığı 11 056 171 

14 Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür lüğü 1 555 000 

15 İşletmeler Bakanlığı 12 439 000 

GENEL T O P L A M 305 012 272 

B - Cetveli 

Bö lüm Madde Gelirin Çeşidi Lira 

Birinci Kısım 
İrat ve Servet Vergileri 

1 Gelir vergisi 260 000 000 

2 Kurumlar vergisi 30 000 000 

3 Esnaf vergisi 25 000 000 

4 Binalardan al ınan savunma vergisi 4 750 000 

5 Hayvanlar vergisi 

1 Davar ve domuzlar 23 500 000 

2 Diğer hayvanlar 2 500 000 

Bölüm toplamı 26 000 000 

6 Veraset ve intikal vergisi 2 600 000 

Birinci kısım toplamı 348 350 000 
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14 
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Lira 

Gümrük vergileri 

Gümrük resmi 

Ardiye ücreti 

140 000 000 

220 000 

Bö lüm toplamı 140 220 000 

Muamele vergileri 

İthalât muame le vergisi 127 000 000 

İmalât muame le vergisi 110 000 000 

Bankalar muamele vergisi 18 000 000 

Bö lüm toplamı 255 000 000 

Dahili istihlâk vergileri 

Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 130 591 000 

Elektrik ve havagazı istihlâk vergisi 7 320 000 

Ham petrol istihlâk vergisi 16 000 000 

Kahveden al ınan istihlâk vergisi 21 400 000 

Bö lüm toplamı 175 311 000 

Benzinden al ınan yol vergisi 21 000 000 

İkinci kısım toplamı 591 531 000 

Üçüncü Kısım 
Tedavül vergileri ve harçlar 

Maden resimleri 7 300 000 

Gümrüklerde kullanılan kâğıt lara yapış

tırılan savunma pulu 300 000 

Nakliyat vergisi 16 300 000 

Sefineler vergisi 180 000 

Posta, telgraf ve telefon müraseleleriyle tele

fon aboneler inden al ınan savunma ver. 3 750 000 

Damga resmi 35 250 000 
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Bö lüm Madde Gelirin Çeşidi L ira 

909 

17 Tayyare resmi 3 920 000 

18 Tapu harçları ve kaydiyeler 12 500 000 

19 Mahkeme harçları 6 000 000 

20 Pasaport ve kançı larya harçları 2 000 000 

21 Noter harçları 2 550 000 

22 Diğer harçlar 

1 Nüfus harçları 30 000 

2 Eczane ve ecza depoları ve uzmanl ık 

vesikaları harçları 40 000 

3 İhtira beratları harçları 20 000 

4 Su ve kara avı ruhsat tezkeresi harcı 50 000 

Bölüm toplamı 140 000 

23 Hayvan sağlık zabıta resmi 100 000 

Üçüncü kısım toplamı 90 290 000 

Dördüncü Kısım 
Tekel gelirleri 

24 Tekel idaresi 

1 Tütün, tuz, çay, ispirto, ispirtolu içkiler, 

rövolver, fişek, patlayıcı maddeler ve 

kibrit safi hasılatı 87 182 235 

2 Tekel maddeler inden al ınan Savunma 

vergisi 110 000 000 

Bö lüm toplamı 197 182 235 

25 Oyun kâğıdı 220 000 

Dördüncü kısım toplamı 197 402 235 

Beşinci Kısım 
Devlet malları gelirleri 

26 Gayr imenkul lerden a lman 

1 Peşin para ile satılan gayr imenkul 

satış bedeli 3 040 000 
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Bö lüm Madde Gelirin Çeşidi Lira 
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2 Taksit le satılan gayr imenkul satış bedel i 630 000 

3 Borç lanma taksit bedelleri 500 000 

4 Kiralar 1 200 000 

5 Ecrimisil ler 260 000 

Bölüm toplamı 5 630 000 

27 Menkul mallar satış bedeli 4 870 000 

Beşinci kısım toplamı 10 500 000 

Altıncı Kısım 

Devletçe İdare Edilen Kurumlar 

28 Katma bütçe ile idare edilen işletmeler 

1 Devlet Ormanlar ı 7 500 000 

2 Devlet üretme çiftlikleri 15 000 000 

Bölüm toplamı 22 500 000 

29 Sabit ve mütedavi l sermaye ile işletilen

ler veya genel bütçe içinde bulunanlar 

1 Darphane ve Damga Basımevi 100 000 

2 Resmi Basımevleri 80 000 

3 Resmi okullar 15 000 

4 Sulama idareleri gelirleri 450 000 

5 Diğer kurumlar 1 000 000 

Bö lüm toplamı 1 645 000 

30 Radyo geliri 3 050 000 

31 Millî P iyango geliri 21 000 000 

Altıncı kısım toplamı 48 195 000 
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32 

33 

34 

35 
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Gelirin Çeşidi 

Yedinci Kısım 
Genel kurumlar ve şirketler gel ir lerinden 

devlet payı 

İmtiyazlı şirketlerden alınan 

Fenerler geliri karşıl ığından a lman 

Mükerrer sigorta şirketlerinden al ınan 

Sözleşmesi gereğince Musul petrol le

r inden alınan 

Lira 

0 

560 000 

600 000 

2 200 000 

Yedinci kısım toplamı 3 360 000 

36 

37 

38 

39 

Sekizinci Kısım 
Çeşitli gelirler ve cezalar 

Hazine muameleler i gelirleri 

1 Hazine portföyü ve iştirakleri geliri 2 850 000 

2 Faiz 1 330 000 

Bö lüm toplamı 4 180 000 

Muayyen giderler karşılığı gelirler 

1 Kambiyo murakabes i mukabi l inde 

Cumhur iye t Merkez Bankas ından al ınan 125 000 

2 Teftiş mukabi l i şirketlerden al ınan 50 000 

Bölüm toplamı 175 000 

Kıymetl i kâğıtlar 

Eski alacaklar 

1 Tavizlerden ve ikrazlardan geri al ınanlar 

2 Mülga kazanç, fevkalâde zam, iktisadi 

buhran, muvazene ve Hava Kuvvet ler ine 

yard ım vergileriyle ruhsat ve unvan 

tezkereleri ve karne harcı artıkları 

3 Sair kaldırı lmış vergiler artıkları 

450 000 

50 000 

31 500 000 

205 000 

Bölüm toplamı 31 755 000 
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Bö lüm Madde Gelirin Çeşidi Lira 
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40 Cezalar 

1 Para cezaları 800 000 

2 Vergi ve zam cezaları 3 000 000 

Bö lüm toplamı 3 800 000 

41 Müteferrik gelirler 15 000 000 

Sekizinci kısım toplamı 55 360 000 

Kısımlar toplamı 

Birinci kısım toplamı 348 350 000 

İkinci " " 591 531 000 

Üçüncü " " 90 290 000 

Dördüncü " " 197 402 235 

Beşinci " " 10 500 000 

Alt ıncı " " 48 195 000 

Yedinci " " 3 360 000 

Sekizinci " " 55 360 000 

Genel Toplam 1 344 988 235 
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5/1 MECLİS BÜTÇELERİ 
Yüceliği ve saygınlığından kaynaklanan oluşum ve işleyişi ile ör

nek olma durumunda bulunan parlamentonun eylem ve işlemlerini 
yansıtan Meclis bütçeleri tarihinin vazgeçilmez kaynağıdır. 

Parlamentonun gelişim ve oluşumunun periodik belgeleri Meclis 
bütçeleridir. Yasama ve denetim görevi üzerindeki eleştiriler demok
ratikleşme ve disiplin dengesinin oluşumu ve en açık biçimde Meclis 
bütçeleri görüşmelerinde belirginleşir. 

Bu görüşmelerde Meclisin çalışma düzenindeki noksanlar İçtüzük 
ve Anayasa yakınmaları parlamento geleneği en geniş biçimde söyle
me gelir. 

IX uncu Dönemin bütçeleri, dönemin özelliğine uygun yenilikleri 
de kapsamaktadır... 

Bunlar; Anayasanın demokratik çok partili yönetimi gerçekleştire
cek içeriğe kavuşması, çift meclisli parlamento yapısının gerçekleşti
rilmesi, yasaların Anayasaya uygunluğunu denetleyecek bir kuruluşa 
(Anayasa Mahkemesine) yer verilmesi, Yasama dokunulmazlığının 
içeriği ve uygulama biçimi, mevzuatın ve antidemokratik yasaların 
ayıklanarak geçerli güncel hale getirilmesi, seçim kanunlarının aksa
yan yönlerinin giderilmesi, Meclisin üye sayısının azaltılıp çalışma ko
laylığı sağlanması gibi hususlar dur. 

Meclisin temsili, Başkamn konutu ve ödeneği, uluslararası kuruluş
lara katılacak heyetlerin oluşumu, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamen
tolar Birliği üzerindeki düşünceler bu bütçelerde tartışıldı. 

Olabildiğince ayrı sunulan Meclis bütçeleri önde gelen özellikleri 
dışında Genel Bütçe üke ve esaslarına bağlıdır. İncelenip değerlendi
rilirken bu özellik dikkate alınmalıdır. 
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A - 5751 SAYILI KANUNDA YER ALAN 
1951 YILI MECLİS BÜTÇESİ 

A/1 - Cetveli gerekçeleri (*) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Büyük Millet Meclisinin 1951 yılı için düzenlenen ve toplamı 11 059 
248 l iradan ibaret olan bütçe tasarısı hizmetli ler kadrosunu teşkil eden 
(D) cetveli ve fiilî kadrodan çıkarılan memur lara ait (L) ve gider bö lümle
r inden yapı lacak harcamalara ilişkin formülü muhtev i (R) cetveli bağl ı 
olarak sunulmuştur . 

Bu itibarla 1951 yılı bütçesinin toplamı geçen 1950 yılı Bütçes ine na

zaran 3 393 477 lira noksaniyle bağlanmıştır . 

Bu tasarının bütün bö lüm ve maddeler ine konan rakamlar ın incelen
mes inde de görüleceği üzere bir sene içinde yapı lması düşünülen hizmet
lerin karşıl ığını teşkil eden masrafların en asgari bir hadde o lması üze
r inde büyük bir dikkat ve hassasiyetle durularak herhangi bir fazla mik
tarın tasarıya g i rmemesine hakiki itina gösteri lmiş olduğu her iki bütçe
deki rakamlar ın yekdiğeriyle mukayeses inde 1951 yı l ına ait masra f ter-
t iplerindeki ödenekler in hemen hemen hepsinin geçen seneye nazaran 
bir eksikl ik göstermekte olması ile de anlaşılacaktır. 

Gerek Mecl is ve gerek Millî Saraylar hizmetli ler adedindeki yapı lan in
dirmeler sebebiyle de senelik 43 500 lira gibi kayda değer bir tasarruf da 
sağlanmışt ır . 

B inaenaleyh 1951 yılı Bütçesinin toplamı olan 11 059 248 l iranın ay
nen kabulüne ve tasarının Bütçe Komisyonuna havalesine müsaade bu-
yurulmas ın ı saygı ile arz ve rica ederiz. 

Rapor (1) 

Bütçe Komisyonu Başkanl ığ ına 

Büyük Millet Meclisi 1951 yılı Bütçe tasarısı ile hizmetl i ler kadrosu

nu teşkil eden cetveller taraf ımdan tetkik edilmiştir. 

Bütçe tasarısında geçen senenin bütçesine nazaran bazı madde lerde 

indirmeler yapı lmış olduğu ve bazı maddelerde de bütçe usul ler ine uy

gunluğu dolayısiyle fasıllarda nakiller ve ilâveler yapı lmış o lduğu görül

mektedir . 

(*) Tutanak D : C.5, B.45, S. Sayısı 50, S. 26 
(1) Tutanak D. C. 5, B. 45, S. Sayısı 50, Sa. 4-5 
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Hizmetl i ler kadrosunda 289 personelden 268'e ini lmiş ve zamanın ik
tisadî şartları nazarı it ibara al ınarak bâzı ücretlerde zamlar yapı lmışt ır . 

Ancak 268 personel için ödenecek miktar her ne kadar (508 020) lira 
olarak gösteri lmiş ise de yaptığı ücretlere ait cetvelin mukayeses inde bu 
miktar ın (530 520) olması icap etmektedir. Bi lâhara hazır lanan cetvelde 
bir sehiv olarak hâdisenin böyle olduğu anlaşılmıştır ki hakiki rakamın 
(530 520) olarak kabulü ve tasarının bu yolda tashihi icap etmektedir . 

101 inci bö lümün ikinci maddesinde, Büyük Millet Meclisi üyeler inin 
ödenekler inde 1950 bütçesine nazaran (1 830 800) liralık bir aza lma 
mevcuttur . Bu azalma 1950 yı l ında yeni lenecek seçimler dolayısiyle dev
re başlangıc ı olan Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylar ına ait dört aylık 
ödenekler in 1950 yılı bütçesine ilâve edilmiş o lmasından gelmektedir . Bu 
miktar 1950 bütçesinde her ne kadar (2 134 447) lira olarak göster i lmiş 
ise de umumi nüfusa nazaran artan 43 üye adedi bu miktarı (1 330 800) 
l iraya indirmektedir. 

102 nci bö lümün birinci maddesinde görülen (159 200) liralık azalma, 

103 üncü bö lümdeki (1 332 000) liralık azalmalar da aynı esas lardan 

doğmaktadır . 

Bu hale nazaran birinci kısımdaki azalış miktarı (3 322 000) l iraya 
bal iğ o lmaktadır . Ancak Meclis Başkanl ığ ına veri len Bakanl ıklar bütçe le
r inde 205 inci bö lümü teşkil eden geçici tazminat için ödenek konulma
dığ ına göre prensip itibariyle müzakere ve bir karara var ı ld ıktan sonra 
102 nci bö lümün birinci maddesindeki (583 200) l iranın kabulü veya 
ademi kabulü yüksek komisyonun tasvibine arz olunur. 

5509 sayılı Büyük Millet Meclisi memurlar ı Teşki lât Kanununa göre 
159 memur ist ihdamı caiz ise de son ayların maaş tediye bordro lar ında 
bu aded 146 olarak tespit edilmiştir. 

Bütçenin madde ve fasıllarda vâki azalma ve çoğalmalar bütçenin so

nunda gösteri len icmalinde, 

Çoğalan Aza lan 

1 inci kısım - 3 322 000 

2 nci 84 303 113 027 

3 üncü 18 850 71 950 

4 üncü 25 352 50 980 

5 inci 5 525 -
7 nci 61 950 31 500 

195 980 3 589 457 
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Olarak gösteri lmiş ise de artış miktarı (195 980) o lmayıp mükerrer 
kayıt lardan dolayı bu miktar meydana ge lmekte olup bariz artışlar aşa
ğıdaki şekilde tespit olunabilir. 

201/2 1 200 

3 29 760 

202/1 1 620 

205/2 1 828 

211/3 7 000 

301/3 5 000 

307/1 1 000 

2 2 000 

5 3 500 

6 750 

7 500 

309/5 2 000 

403 1 500 

404/3 4 519 

5 19 333 

502/3 5 525 

701/2 58 950 

3 3 000 

148 985 

Yukardak i cetvelden de anlaşı lacağı veçhile artışın müh im kısmı Mec
lis koruyucu asker müfrezesinin artt ır ı lmasından ileri ge lmekte ve bu 
kadronun maaşı , yiyecek ve giyecekleriyle bu müfrezenin ona rma mas
rafları o lan (114 390) l iradan doğmaktadır . Bakiye kısım ise Millî Saray
ların ona rma masraf lar ından ileri gelmektedir. 

Bu suretle umumi olarak azalan miktar (3 393 477) lira o lmaktadır 

ki geçen yıl bütçesine nazaran % 23.4 bir aza lma mevcuttur. 

Bütçe tasarısının umumi vasfı fuzuli masraf lardan uzak kal ınarak 

personel in terfihi cihetine gidi lmiş olmasıdır. 

Maddeler ve kadrolara ait kanaatler imi müzakere ler s ırasında Komis

yonda söyl iyeceğimi arzederim. 

19 . XI I . 195a 
İstanbul Mil letvekil i 

Fahrett in Sayımer 
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GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ (2) 

1951 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

M A D D E 1. - Devlet Bütçesine giren dairelerin 1951 Bütçe yılı yat ı r ım

ları d ış ında kalan giderleri için bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde gösteri ldiği 

üzere (1 275 271 465) lira ve yat ır ım giderleri için de (A/2) işaretli cetvel

de gösteri ldiği üzere (305 014 897) lira ödenek veri lmiştir. 

A - Büyük Millet Meclisi Bütçesi: 

B A Ş K A N - Efendim, Büyük Millet Meclisinin Bütçesi hakk ında söz is

teyen var mı? (Yok sesleri) Bölümlere geçi lmesini kabul edenler. . . Kabul 

etmeyenler. . . Bölümlere geçi lmesi kabul edilmiştir. 

B. Lira 

101 Ödenekler 6 740 130 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

102 Denetçi ücreti 2 001 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

103 Üyelerin yollukları 1 458 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

201 Aylıklar 773 561 

B A Ş K A N - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 530 520 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetli ler ücreti 12 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanun gereğince yapı lacak zamlar ve 37 080 

yardımlar 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

(2) Tutanak D. C. 5, S. 391-395 
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B. Lira 

918 

207 3656 sayılı Kanun gereğince ödenecek yabancı dil 2 

para mükâfatı 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddes in in 34, 38 ve 

(D) fıkrası ile 39 uncu maddeler i gereğince T .C. Emekl i 

Sandığ ına yapı lacak zamlar ve ödemeler karşıl ığı 106 124 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

210 Genel Kâtip temsil ödeneği 3 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

211 Fazla çal ışma hakları 48 700 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince kolluk memur lar ına 

veri lecek er tayını bedeli 12 900 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

301 Büro giderleri 1 1 1 9 5 0 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

302 Millî Saraylar giderleri 57 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

303 Basıl ı kâğıt ve defterler 300 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

304 P.T.T. Ücret ve giderleri 35 800 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 40 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 



MECLİS BÜTÇELERİ 

B. Lira 
• •••••• ' "•" • • 

307 Yol luklar 13 750 

BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve 

yol lukları 2 500 

309 Taşıt giderleri 11 500 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

B A Ş K A N - Efendim, bu bö lüm hakkında bir önerge vardır. 

T B M M Yüksek Başkanl ığ ına 

1951 Bütçe tasarısında muhtel i f başkanlıklarla bakanl ık lar ın gider 

bütçe ler inde makam otomobil leri için işletme ve onarma masraf lar ı bir

bir inin aynı değildir. Haddizat ında ehemmiyet veri lecek bir nokta ve mik

tar o lmakla beraber prensip itibariyle yeknesakl ık lâzımdır. 

U m u m i o larak her bakan o tomob i l i iç in 2 000 l i ra i ş l e tme ve 2 

000 lira onarma masraf ı kabul edilmiştir; fakat bunlara aykırı şu gider

ler de göze çarpmaktadır . 

Savfa İsletme Ona rma 

B.M.M. Başkanlığı 11 4 000 2 000 

Başbakanl ık 32 6 000 3 000 

İki Devlet Bakanlığı için 5 000 3 000 

Dışişleri Bakanlığı için 183 3 000 3 000 

İçişleri 144 2 000 1 000 

Ekonomi Bakan. 300 2 000 1 000 

Sağlık 322 2 000 1 600 

Tar ım 379 3 000 2 000 

Ulaşt ı rma 418 2 000 1 500 

Çal ışma 423 2 000 1 000 

İş letme 436 2 000 1 000 

Bunlar ın hepsinin seyyanen ikişer bin lira üzer inden tanzimini teklif 

eder im. 

Afyon Milletvekil i Emekl i G. 

Al i İhsan Sâbis 
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B Ü T Ç E K. AD INA FAHRETTİN SAYIMER ( İstanbul) - Muhte rem arka
daşlar, takrir sahibinin başkanl ık otomobil lerinin tahsisat lar ına taallûk 
eden teklifi yerindedir. Ancak bütçe tetkik edilecek olursa başkanveki l le -
ri otomobi l i 1950 arabaları bugün kaldırı lmıştır. Bu itibarla başkanveki l -
lerinin de aynı otomobi lden istifade etmeleri itibariyle benzin masraf ı ola
rak dört bin lira bu bak ımdan konmuştur . 

Onarma giderine gelince; arabaların zaman itibariyle eskimiş olmala

rı tamirini icap ettirmektedir. Bu itibarla 2 000 lira konmuştur . Binaena

leyh 11 500 liranın kabulünü rica ederim. 

B A Ş K A N - Önerge üzerinde konuşacak başka arkadaş var mı? Şu 

halde önergenin diğer kısımları diğer bakanl ıklar ın bölümler ini i lgilendi

rir. Biz şimdi 309 uncu bö lümün birinci maddesini teşkil eden dört bin 

l iranın iki bin liraya indiri lmesi teklifi üzerindeyiz. Bu önergenin bu kıs

mı heyeti al iyenizce nazarı dikkate al ınacak olursa yeniden tespiti için 

komisyona gidecektir. Şu halde bunu dikkate arzediyorum: Kabul eden

ler... Etmiyenler. . . Kabul edi lmemiştir. 

Ş imdi 309 uncu bö lümü kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul edi lmiş

tir. 

B. Lira 

401 Basımevi işletme giderleri 60 000 

B A Ş K A N - Efendim bu hususta bir önerge vardır. 

19.11.1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Meşrut iyet devrinde ve ondan evvel çıkıp hâlâ yürür lükte bu lunan 

kanunlardan ayrıca Cumhur iye t devrinde de 6 000'e yakın kanun ç ıkmış 

ve bunlar ın çoğu yürürlükteki bir kanunun bir veya birkaç maddes in in 

değişt ir i lmesine dair bulunmuştur . Bu arada başka Devletlerle yapı lan 

ticaret anlaşmalar ına dair birçok kanunlar bu lunduğu gibi yalnız bir tek 

kişiyi i lgi lendiren ve hükmü geçmiş bulunan kanunlar da vardır . Bu yüz

den herhangi bir hâdisede hangi kanunun tatbik edileceğini kest i rmek ve 

bu kanunu bu lmak pek müşkül bir hal almıştır. 

Büyük Millet Meclisince bastırı lmış olan ve Cumhur iye t devr ine ait 

kanunlar ı ihtiva eden kanunlar dergisi 32 cilde varmış ve bir çoğunun 

mevcudu da kalmamıştır . 

Bu sebeple Devletlerarası anlaşmalar ın tasdikına mütedair olan, 

mahdut şahısları i lgilendiren, yıllık bütçelere taallûk eden, h ü k m ü geç

miş veya kaldırı lmış, değiştir i lmiş bulunan kanunlar hariç bırakı larak 
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yalnız bugün yürür lükte bulunan kanunlar ın ekleri ve tadilleri bir met in

de top lanmak şartiyle Mecl is Matbaasında bastır ı larak mil letveki l lerine, 

mahkeme le re ve lüzumlu dairelere dağıt ı lmasına ve bu iş için 50 bin l ira 

tahsisat ın Mecl is Bütçesi 401 sayılı bö lümüne i lâvesine ve bu iş için bir 

komisyon teşkil ine karar veri lmesi için yüksek delâletinizi saygı lar ımla 

r ica ederiz. 

16 . II . 1951 
Tokad Mil letvekil i 

Ha lûk Ökeren 

Sivas Bolu Ordu 

İ. Dizdar M. Dayıoğlu F. Boztepe 

Niğde Kastamonu Tokad 

H. N. Yurdakul H. Tosunoğlu A. Gürkan 

Tokad Tokad Manisa 

F. Çubuk H. Koyu tür k F. İlker 

Manisa Gümüşane Balıkesir 

M. Tümay C. Baybura M. Tuncay 

Yozgad Trabzon Yozgad 

F. Erbaş M. R. Tarakçıoğlu H. Üçöz 

Samsun Balıkesir Kocael i 

H. Fehmi E. Güreli M. Y ı lmaz 

Tokad Bilecik Bilecik 

M. Özdemir T. Oran M. Kurkut 

Balıkesir Balıkesir Kütahya 
E. Budakoğlu V. Asena Y. Aysa l 

Malatya Diyarbakır Trabzon 
H. Doğan F. Alpiskender M. Goloğlu 

İzmir Ankara Çoruh 
M. Aldemir H. Şevket İnce A. Rıza Sağlar 

Ankara Balıkesir Bursa 
S. Benli M. Erkuyumcu A. Erozan 

Kayseri Erzurum Seyhan 

F. Apayd ın M. Zeren C. Türk 

Bolu Çanakkale İzmir 

F. Belen S. Endik M. Erener 

Tokad Maraş Kırşehir 

N. Topcoğlu A. Kadoğlu R. Özdeş 
Niğde Sivas Rize 

N. Bilge N. Ertürk İ. Akçal 
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Mardin 

K. Türkoğ lu 

Zonguldak 

M. Alakant 

Tekirdağ 

Ş. Mocan 

Yozgad 

Y. Karsl ıoğlu 

B A Ş K A N - Komisyon sözcüsü izah edecektir. 

B Ü T Ç E KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN KALAFAT (Çanakkale ) - Muh

terem arkadaşlar; bu teklife geçmeden evvel bu, ve buna benzer teklifler 

hakk ında birkaç söz söylemeyi lüzumlu bu ldum. Bu şeki lde m u n z a m 

tahsisat ların veri lmesi için yapı lan yedi tane teklifin muhtevas ı ile bir 

mi lyon 780 bin lira kadar bir para tutmaktadır. Bunlar üzer inde cereyan 

eden müzakere lerden sonra kabulünün bütçeye zaruri ve m ü b r e m olmı

yan bir takım külfetler izahtan vareste olduğu için mütaak ip teklif sahip

lerinin de sırası geldiği zaman teklifleri hakkında noktai nazar ımız ı izah 

e tmek hakkını muhafaza etmek şartiyle bütçeye masra f tahmil edecek 

teklif lerde israr etmemeler ini bi lhassa rica ederim. Şimdi mevzuubah is 

olan kanunlar ın tevhidi mevzuundaki düşüncemiz i de arzed iyorum: Ka

nunlar ın hangilerinin mer'i olup olmadığı, bunlar ın tadili, tek met in ha

l inde tesbiti kolay bir iş değildir. Bu, ancak salahiyetli bir heyet in tetki-

k m d a n geçmesiyle ve bütün mevzuatımız üzer inde esaslı ve ciddî çalış

malar la kabildir. Meclis içerisindeki teşekküller de bunu yapmak vazife

siyle görevlendiri lecek olan arkadaşlar, bu salâhiyeti haiz du rumda de

ğildir. Sonra bu metni ihtiva edecek olan büyük eserin Mecl is Matbaas ın

da bas ı lmas ına da maddeten imkân yoktur. Çünkü matbaamız yükü iti

bariyle ancak Kamutayın komisyonlar ın ve büroların, işlerine güçlükle 

yet işebi lecek durumdadır . Biz im Genel Kâtipliğin her sene haz ı r lamakta 

bu lunduğu Kavanin Mecmuası , bir çal ışma yı l ında Mecl is taraf ından çı

karı lan kanunlar ı zaten ihtiva ettiği için bu ihtiyacın da bir k ısmına ol

sun bu şekilde cevap veri lmektedir. Kaldı ki kanunlar ın tek met in halin

de der lenip yeniden bası lması , teşriî Meclisin mevzuu değildir. Hal böyle 

o lunca teklif gereğince bir tahsisat mevzuuna lüzum görüldüğü takdirde 

bunun diğer salahiyetli Bakanlıklar tarafından yapı lması zaruridir . 

Şu noktaya da işaret etmek isterim ki biraz evvel konuşan Sayın Ada

let Bakanı , bütün kanunlar üzerinde yeniden teşkil edi lmiş olan salahi

yetl i bir komisyonun tetkikler yapmakta o lduğunu bildirmiştir. 

B inaenaleyh bu tetkikler sona erdiği zaman kanunlar ın esasen yeni

den bası lması mevzuubahis olacağından bu ihtiyaç da kendi l iğ inden gi

der i lmiş olacaktır. Bu itibarla önergenin kabul edi lmemesini r ica eder im. 
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B A Ş K A N - Önergeyi oyunuza sunuyorum, nazarı it ibare alanlar.. Al-

mıyanlar. . Nazarı itibare al ınmamıştır. Bölümü oyunuza sunuyorum ka

bul edenler. . Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 

402 Bahçe giderleri 6 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

403 Başkanl ık temsil giderleri 2 500 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

404 Koruyucu asker müfrezesi giderleri 107 202 

BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

451 Kitaplık giderleri 14 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kurum ve dernek giderleri 105 702 

B A Ş K A N - Kabul edenler... 

Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta 9 700 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 500 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıl borçları 2 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

701 Onarma 141 950 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

B - Cumhurbaşkanlığı Bütçesi: 

B A Ş K A N - Cumhurbaşkanl ığ ı Bütçesinin tümü üzer inde konuşmak 

için söz istiyen var mı? (Hayır sesleri). 

Bö lümlere geçi lmesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler. . . Etmi

yenler. . . Bölümlere geçi lmesi kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

149 336 

129 776 

146 220 

5 600 

16 830 

3 000 

15 327 

924 

101 Cumhurbaşkanl ığ ı ödenek ve tazminatı 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

201 Aylıklar 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetli ler ücreti 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapı lacak 

zamlar ve yardımlar 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddes in in 

(D) fıkrası ile, 34, 38 ve 39 uncu maddeler i 

gereğince Türkiye Cumhuriyet i Emekl i Sandığ ına 

yapı lacak ödemeler 

BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

210 Temsi l ödeneği 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

213 Yaverl ik ve başdoktor ödeneği 

B A Ş K A N - Bu bölüm hakkında bir önerge vardır: 

T .B .M.M. Başkanl ığ ına 

Tasarruf için Cumhurbaşkanl ığ ı Bütçesinde (sayfa 19 - bö lüm 213) 

yaverl ik ve başdoktor ödeneği olarak gösteri len 15 327 l iranın (6 600 li

ra temsil ödeneği ) şeklinde tenzil ve tashihini teklif eder im. 

Bu iş için, evvelce Halk Partisi iktidarı tarafından kabul edi lmiş ka

nun da bu maksat la kaldır ı lması lâzımdır. 

Gerek yaverler ve gerek baştabip askerden olacaklar ına göre, rütbele

r ine mahsus ödenekleri vardır; bu baştabibin her halde bir büyük has

tane başhekiml iğ inden daha yüksek olmadığını zanneder im. 



MECLİS BÜTÇELERİ 

Vazifeleri itibariyle Cumhurbaşkanı nezdinde bulunacak yaver lere de 

rütbe ayl ığ ından başka bir temsil ödeneği vermek lâzımdır; fakat tasarı

da evvelce Halk Partisi zamanında bol keseden konmuş olan 15 327 lira

nın aynen ipkası doğru değildir; bugün Bakanlara bile senede 5 320 lira 

ve bir kolordu kumandan ına ayda 175 liradan senede 2 100 lira temsil 

veya m a k a m ödeneği veri l irken Cumhurbaşkanl ığ ı başyaver ine ve başhe

k ime bir korgeneralden fazla makam ödeneği vermek kabul edi lemez. 

(Doğru, doğru sesleri, soldan) 

B A Ş K A N - Söz komisyonundur. 

B Ü T Ç E KOMİSYONU S. EMİN KALAFAT (Çanakkale ) - Efendim; sa

y ın general in kaldırı lmasını istediği tahsisat, kanun mevzuudur . 4462 

sayılı Kanuna göre, başyaver için ayda 200, diğeri için 100, tabip için 500 

liralık tahsisat mevcuttur. Bunun kaldırı labilmesi için evvelâ bir kanun 

teklifinin yapı lması ve bunun da Mecliste kabulü lâzım gelmektedir . Bu 

itibarla önergenin reddi taraftarıyım. (Doğru doğru sesleri). 

B A Ş K A N - Arkadaşlar, Muhasebei Umumiye Kanunu hükümler ine 

göre, bütçeye, hususi kanunlarda hükümler i bu lunan tahsisattan fazla 

veya daha az tahsisat konamaz. Eğer arkadaşlarımız ve paşa da arzu 

ederlerse mevcut kanunun tadili için teklifte bulunabil ir ler, kanun kabul 

edildiği takdirde o zaman bu tahsisat kullanılmaz. 

AL İ İHSAN SÂBİS (Afyon) - Kanun teklif ett im. 

B A Ş K A N - Geldiği zaman görüşülür. Şu halde bu teklifi reye koymu

yo rum ve konamaz. 

Bö lümü kabul edenler lütfen işaret etsinler... Kabul etmiyenler. . . Bö

lüm aynen kabul edilmiştir. 

Afyon Karahisar Milletvekil i 

Emekl i General 

Ali İhsan Sâbis 

B. Lira 

301 Genel giderler 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Haber leşme 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

172 000 

304 18 000 

925 
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B. 

306 Giyecek giderleri 

BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

307 Yol luklar 

BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri (İşletme, tamir, sat ınalma) 

BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

402 Su, bahçe gideriyle işçi ücreti 

BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 

BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

701 Yap ı ve onarma 

BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Lira 

17 000 

20 000 

50 000 

45 000 

5 000 

No. 5751 1. III. 1951 

EL M. 

101 

GİDER BÜTÇELERI (3) 

1 - Büyük Millet Meclisi 

Ödeneğin çeşidi 

BİRİNCİ KISIM 

Ödenek ve benzeri öz lük haklar 

Ödenekler 

Başkan ödeneği 

Üye ödeneği 

Başkanl ık Divanı tazminatı 

Bö lüm toplamı 

Lira 

9 272 

6 706 800 

24 058 

6 740 130 

(3) Kauanin Dergisi: C. 33, S. 482-485 
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102 Denetçi ücreti 2 001 

103 Üyelerin yollukları 1 458 000 

Birinci kısım toplamı 8 200 131 

İKİNCİ KISIM 

Personel giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 

201 Aylıklar 

3 Mecl is memurlar ı aylığı 657 300 

2 Millî Saraylar memurlar ı aylığı 51 600 

3 Koruyucu asker müfrezesi 

aylığı 63 910 

4 Mecl is memurlar ı açık aylığı 750 

5 Millî Saraylar memurlar ı 

açık aylığı i 

Bö lüm toplamı 773 561 

202 Ücretler 

1 Meclis hizmetlileri ücreti 315 000 

2 Millî Saraylar hizmetlileri 

ücreti 215 520 

Bölüm toplamı 530 520 

203 Geçici hizmetli ler ücreti 

1 Mecl is geçici hizmetli leri 

ücreti 10 000 

2 Millî Saraylar geçici hizmetli leri 

ücreti 2 000 

Bölüm toplamı 12 000 

II - Başka haklar 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapı lacak zamlar ve yardımlar 

1 Mecl is memurlar ı çocuk zammı 24 600 
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Ödeneğin çeşidi Lira 

Millî Saraylar memurlar ı 

çocuk zammı 1 680 

Koruyucu asker müfrezesi 

çocuk zammı 1 300 

Meclis memurlar ı doğum yardımı 2 500 

Millî Saraylar memurlar ı 

doğum yardımı 1 000 

Koruyucu asker müfrezesi 

doğum yardımı 1 000 

Meclis memurlar ı ö lüm yardımı 3 000 

Millî Saraylar memurlar ı 

ö lüm yardımı 1 000 

Koruyucu asker müfrezesi 

ö lüm yardımı 1 000 

Bölüm toplamı 37 080 

3656 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek yabancı dil para 

mükâfat ı 2 

5434 sayılı Kanunun 14 üncü 

maddes in in (D) fıkrası ile 

34, 38 ve 39 uncu maddeler i 

gereğince T.C. Emekl i Sandığ ına 

yapı lacak zamlar ve 

ödemeler karşılığı 106 124 

Genel Kâtip temsil ödeneği 3 000 

Fazla çal ışma hakları 

P.T.T. memurlar ına 4454 

ve 5584 sayılı kanunlar gereğince 

veri lecek fazla çal ışma hakları 4 700 

5509 sayılı Kanun gereğince 

Mecl is memur ve hizmetl i lerine veri lecek fazla 

çal ışma hakları 37 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi Lira 

929 

3 Basımevi memur ve hizmetl i lerine 

verilecek fazla çal ışma hakları 7 000 

Bölüm toplamı 48 700 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 

kolluk memurlar ına verilecek 

er tayini bedeli 12 900 

İkinci kısım toplamı 1 523 887 

Ü Ç Ü N C Ü KISIM 

Yönet im giderleri 

301 Büro giderleri 

1 Mecl is kırtasiyesi 5 000 

2 Koruyucu, asker müfrezesi 

kırtasiye giderleri 150 

3 Meclis döşeme ve demirbaş 

giderleri 15 000 

4 Meclis öteberi giderleri 35 000 

5 Düşünülmeyen giderler 15 000 

6 Koruyucu asker müfrezesi 

öteberi giderleri 1 000 

7 Meclis aydınlatma ve 

havalandırma giderleri 15 000 

8 Koruyucu asker müfrezesi 

aydınlatma giderleri 1 800 

9 Meclis ıs ıtma ve yakacak 

giderleri 15 000 

10 Koruyucu asker müfrezesi 

ısıtma ve yakacak giderleri 1 000 

11 Meclis şehir suyu giderleri 8 000 

Bölüm toplamı 111 950 

302 Millî Saraylar giderleri 

1 Kırtasiye 1 000 

2 Döşeme ve demirbaş 5 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi Lira 

930 

3 Öteberi giderleri İOOOO 

4 Aydın latma giderleri 10 000 

5 Isıtma ve yakacak giderleri 5 000 

6 Şehir suyu giderleri 8 000 

7 Hizmetl i lerin yiyecek giderleri 18 000 

Bölüm toplamı 57 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 300 

304 P.T.T. ücret ve giderleri 

1 Meclis posta ve telgraf ücreti 3 000 

2 Millî Saraylar posta ve 

telgraf ücreti 150 

3 Koruyucu asker müfrezesi 

posta ve telgraf ücreti 150 

4 Mecl is telefon giderleri 25 000 

5 Millî Saraylar telefon giderleri 7 500 

Bölüm toplamı 35 800 

306 Giyecekler 

1 Meclis hizmetli leri ve kolluk 

memurlar iy le P.T.T. memurlar ın ın 

bir k ısmına veri lecek 

giyecek giderleri 25 000 

2 Millî Saraylar hizmetli leri 

giyecek giderleri 15 000 

Bölüm toplamı 40 000 

307 Yol luklar 

1 Meclis memurlar ın ın sürekli 

görev yol luğu 2 000 

2 Millî Saraylar memurlar ın ın 

sürekli görev yol luğu 2 000 

3 Meclis memurlar ının geçici 

görev yol luğu 2 500 

4 Millî Saraylar memurlar ın ın 

geçici görev yol luğu 2 500 
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NL_ Ödeneğin çeşidi Lira 
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5 5408 sayılı Kanun gereğince 

Hesapları İnceleme Komisyonu 

üyelerine veri lecek yolluklar 3 500 

6 Koruyucu asker müfrezesi 

sürekli görev yol luğu 750 

7 Koruyucu asker müfrezesi 

geçici görev yol luğu 500 

Bölüm toplamı 13 750 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi giderleri 

ve yol lukları 

1 Meclis memurlar ı 2 000 

2 Millî Saraylar memurlar ı 500 

Bölüm toplamı 2 500 

309 Taşıt giderleri 

1 Başkan otomobil i işletme 

giderleri 4 000 

2 Başkan otomobil i onarma 

giderleri 2 000 

3 Başka taşıt giderleri 5 500 

Bölüm toplamı 11 500 

Üçüncü kısım toplamı 272 800 

D Ö R D Ü N C Ü KISIM 

Daire hizmetleri 

7 - Esaslı olanlar 

401 Basımevi işletme giderleri 60 000 

402 Bahçe giderleri 

1 Meclis bahçesi giderleri 4 000 

2 Millî Saraylar bahçesi giderleri 2 000 

Bölüm toplamı 6 000 

403 Başkanlık temsil giderleri 2 500 

404 Koruyucu asker müfrezesi 

giderleri 
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IVL- Ödeneğin çeşidi Lira 

932 

1 Tayınat 71 154 

2 Giyecekler 31 548 

3 Erlerin nakliye ücreti 3 000 

4 Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 1 500 

Bölüm toplamı 107 202 

II - Çeşitli olanlar 

451 Kitaplık giderleri 

1 Gazete ve mecmua ve abone 

bedelleri ile cilt karşılığı ve 

başka giderleri 7 000 

2 Satın al ınacak kitap bedel i 7 000 

Bölüm toplamı 14 000 

453 Milletlerarası kurum ve 

dernekler giderleri 

1 Parlâmentolararası Birliğine 

kat ı lma payı 4 000 

2 Parlâmentolararası Birliği 

toplantısına katı lacakların 

yol lukları 10 000 

3 Avrupa Parlâmentolar Birliğine 

katı lacakların yol lukları 10 000 

4 Avrupa Birliği İstişari Meclisi 

toplantı larına katı lacakların 

yollukları 80 000 

5 Yabancı memleket lere 

gönderi leceklerin yol lukları 1 

6 Parlâmentolararası Birliği 

Türk Grubu giderleri 1 700 

7 Türkiye 'de toplanacak 

Parlâmentolararası Birliğin 

her çeşit giderleri 1 

Bölüm toplamı 105 702 
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454 Sigorta 

1 Meclis 1 700 

2 Millî Saraylar 8 000 

Bölüm toplamı 9 700 

Dördüncü kısım toplamı 305 104 

BEŞİNCİ KISIM 

Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 500 

502 Eski yıl borçları 

1 1946 - 1949 yılları borçları 1 

2 1928 - 1945 " " I 

Bölüm toplamı 2 

Beşinci kısım toplamı 502 

YEDİNCİ KISIM 

I - Küçük onarma ve tesisler 

701 Onarma 

1 Meclis binası 10 000 

2 Millî Saraylar 128 950 

3 Koruyucu asker müfrezesi 

binası 3 000 

Bölüm toplamı 141 950 

Yedinci kısım toplamı 141 950 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 8 200 131 

İkinci kıs ım toplamı 1 523 887 

Üçüncü kısım toplamı 272 800 

Dördüncü kısım toplamı 305 104 

Beşinci kısım toplamı 502 

Yedinci kısım toplamı 141 950 

GENELTOPLAM 10 444 374 
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D - CETVELİ (4) 

Bütçe Kanunu : Madde - 6 
(Dairelerin barem dışı hizmetli leri ) 

Büyük Millet Meclisi 

Görevin çeşidi Sayı 

Bütçe Komisyonu dakti losu 1 

Dakti lo 3 

Saymanl ık Müdürlüğü dakti losu 1 

Başhademe 1 

yardımcısı 3 

Birinci sınıf hademe 6 

İkinci sınıf hademe 34 

Üçüncü sınıf hademe 26 

Dördüncü sınıf hademe 3 

Sığınak koruyucusu 1 

Şoför 1 

Şoför 1 

Bahç ıvan 2 

Bahçıvan 2 

Sürekl i amele 4 

Sürekl i amele 5 

Tele foncu 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Vant i lâsyon makinisti 

Elektrikçi 

Marangoz 

Marangoz yardımcısı 

Motosikletçi 

Çamaşırc ı 

Laborant 

Ambar hademesi 

(4) Kavanin Mecmuası: C. 33, S. 579 - 580 
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Basımevi 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Baştert ipçi 1 400 

Baştert ipçi yardımcısı 1 350 

Birinci sınıf operatör 10 300 

İkinci sınıf operatör 3 225 

Tertipçi yardımcısı 2 175 

Tertipçi yardımcısı 1 150 

Başmakinist 1 350 

Başmakinist yardımcısı 1 300 

Makinist 4 225 

Makinist yardımcısı 1 175 

Makinist yardımcısı 1 150 

Motorcu ve elektrikçi 1 250 

Başciltçi 1 300 

Başciltçi yardımcısı 1 250 

Ciltçi 3 225 

Ciltçi 2 200 

Ciltçi yardımcısı 1 175 

Ciltçi yardımcıs ı 2 150 

Kaloriferci 1 175 

Millî Saraylar Müdürlüğü 

Ayniyat memuru 1 175 

Koruma memuru 3 200 

Elektrikçi 2 175 

Döşeme marangozu 1 250 

Döşeme marangozu yardımcısı 2 150 

Yap ı gereçleri ambarcıs ı 1 150 

Dülger 2 200 

Kurşuncu 1 200 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Kurşuncu 1 175 

Tenekec i 1 200 

Çilingir ı 150 

Döşemec i ı 225 

Başbekç i ı 200 

Bekçi 2 175 

Bekçi 14 150 

Bekçi 39 130 

Kapıcı 1 150 

Kapıcı 2 130 

Başbahç ıvan 1 300 

Bahç ıvan 1 200 

Bahçıvan 2 150 

Bahçıvan 16 130 

Sürekl i amele 10 120 

Kaloriferci ve motorcu 1 225 

Yang ın söndürme erbaşı 1 175 

Yang ın söndürme erbaşı 1 150 

Yang ın söndürme eri 10 130 

Baştelefoncu ve santral memuru 1 200 

Telefoncu 1 175 

Boyacı 1 200 

Dakti lo i 150 
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R - CETVELİ (5) 

Bütçe Kanunu : Madde - 16 
(Gider bölümler inden yapı lacak harcamalara ilişkin formül ) 

Büyük Millet Meclisi 

Bö lüm 101 - Madde 3 - Başkanl ık divanı tazminatı 

Bu tazminat 1757 sayılı Kanun gereğince ödenir. 

Bö lüm 203 - Madde 1 - Mecl is geçici hizmetli ler ücreti 

Bu ödenekten 5 000 lira yeni Meclis bahçesi amele ve işçi giderleri 

karşıl ığıdır. 

Bö lüm 211 - Madde 2 - Çal ışma saatleri d ış ında ve geceleri de çalı
şanlara 5509 sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiye 

Başkanl ık divanı kararı ile verilir. 

Bö lüm 401 - Madde 2 - Basımevi memur ve hizmetl i ler ine ça l ışma sa
atleri d ış ında ve gece çal ışacaklara verilecek yevmiyeler 

Genel Kâtibin teklifi üzerine idareci Üyeler Kurulu karariyle verilir. 

Bö lüm 403 - Başkanlık temsil ödeneği 

Tören, ağ ır lama ve her çeşit giderler bu tertipten ödenir. 

Bö lüm 453 - Madde 6 -

Başkanl ık Divanınca üçe ayrılarak, 

1. Par lâmentolararası Birliği Türk Grubu, 

2. Av rupa Parlâmentolar Birliği Türk Grubu, 

3. Par lâmentolararası Turizm Birliği Türk Grubu, 

Başkanlar ı emrine verilir. 

(5) Kavanin Mecmuası: C : 33, S : 680 
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(*) Yazarın sunuşu için Birinci Menderes Kabinesine (S. 162) bkz. 

(1) Tutanak D. : C. 6, S. 26 
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II. MENDERES KABİNESİ 
KABİNENİN OLUŞUMU 

2 . 4 . 1951 

6 - İKİNCİ MENDERES KABİNESİ 
HÜKÜMETİN KURULMASI (*) 

1. - Başbakan Adnan Menderes'in çekildiğine ve yeni Hükümet ku
ruluncaya kadar eskisinin vekâleten vazifeye devam edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (1) 

8.III.1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

Başbakan İstanbul Milletvekili Adnan Menderes çeki lmiş ve istifası 

kabul o lunmuştur . 

Yeni Hükümet kuruluncaya kadar eskisinin vekâleten vazifeye devam 
etmesi r ica edi lmiş o lduğunu saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkan ı 

C. Bayar 

2. - Yeni hükümeti kurmaya İstanbul Milletvekili Adnan Mende
res'in memur edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/154) 

9.III .1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

8 Mart 1951 tarihli ve 4/171 sayılı yazıya ektir: 

Yeni Hükümet in teşkiline İstanbul Milletvekili Adnan Menderes me

mur edi lmiş ve yeni Bakanlar ın seçilmesi kendisine bi ldiri lmiş o lduğunu 

saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkan ı 

C. Bayar 

3. - İstanbul Milletvekili Adnan Menderes tarafından kurulan yeni 
Bakanlar Kurulu listesinin onandığına dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/155) 
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9.III.1951 

B A Ş B A K A N 

D E V L E T BAKANI ve 

B A Ş B A K A N YAR. 

D E V L E T BAKANI 

A D A L E T BAKANI 

MİLLİ S A V U N M A BAKANI 

Adnan Menderes ( İstanbul) 

Samet Ağaoğlu (Manisa) 

Fethi Çel ikbaş (Burdur) 8.4.1953(*) 

Refik Şevket İnce (Manisa) 

Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (Manisa ) 

18.6.1951 (**) 

Muammer Alakant (Zonguldak) 1.11.1952 

Celâl Yardımcı (Ağrı) 8.4.1953 

Rükneddin Nasuhioğlu (Edirne) 

Osman Şevki Çiçekdağ (Ankara) 

10.11.1952 

Hulusi Köymen (Bursa) 

Seyfi Kurtbek (Ulaşt ırma Bakanı ) 

10.11.1952 

Kenan Yı lmaz (Bursa) 1.11.1953 

H Başbakan yardımcısı değildir. (Tutanak D. D: 9, C: 21 Sa. 284). 

(**) Kabine kurulduktan sonra boşalan Bakanlığa yapılan tâyinin tarihini gösterir. 
(K.Ö.) 

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ve Programları, Kâzım Öztürk - Ak Yayınları 
İstanbul 1968, S. 370 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

8 Mart 1951 tarihli ve 4/172 sayılı yazıya ektir; 

Başbakan İstanbul Milletvekili Adnan Menderes taraf ından Anayasa

nın 44 üncü maddes i gereğince hazırlanan Bakanlar Kurulu l istesinin 

onanmış ve ilişik olarak sunulmuş o lduğunu saygı ile arzeder im. 

Cumhurbaşkan ı 

C. Bayar 

BAKANLAR KURULU (2) 

(9.3.1951 - 14.5.1954) 
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İÇİŞLERİ BAKANI 

DIŞİŞLERİ BAKANI 

MALİYE BAKANI 

MİLLÎ EĞİT İM BAKANI 

BAYINDIRL IK BAKANI 

E K O N O M İ V E T İCARET 

BAKANI 

SAĞL IK ve SOSYAL 

Y A R D I M BAKANI 

G Ü M R Ü K ve TEKEL 

BAKANI 

TAR IM BAKANI 

ULAŞT IRMA BAKANI 

Ç A L I Ş M A BAKANI 

İ ŞLETMELER BAKANI 

Halil Özyörük (İzmir) 

Fevzi Lütfi Karaosmanoğ lu 

(Devlet Bakanı ) 2.12.1951 

Ethem Menderes (Aydın) 1.8.1952 

Prof. Fuad Köprülü ( İstanbul) 

Hasan Polatkan (Eskişehir ) 

Tevfik İleri (Samsun) 
Rıfkı Sal im Burçak (Erzurum) 

8.4.1953 

Kemal Zeytinoğlu (Eskişehir ) 

Prof. Muhlis Ete (Ankara) 

Enver Güreli (Balıkesir) 1.11.1952 

Fethi Çel ikbaş (Devlet Veki l i ) 28 .5 .1953 

Ekrem Hayri Üstündağ (İzmir) 

Prof. Rıfkı Sal im Burçak (Erzurum) 

Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) 2.12.1951 

Emin Kalafat (Çanakkale ) 8.4.1953 

Nedim Ökmen (Maraş) 

Seyfi Kurtbek (Ankara) 

Yümnü Üresin (Bilecik) 10.11.1952 

Nuri Özsan (Muğla) 

Samet Ağaoğlu (Devlet Bakanı ve 

Baş. B. Yar. ) 10.11.1952 

Hayrettin Erkmen (Giresun) 8.4.1953 

Hakkı Gedik (Kütahya) 

Sıtkı Yırcalı (Gümrük ve Tekel Bakanı ) 

18.9.1952 
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HÜKÜMET PROGRAMI (3) 

1. - Başbakan Adnan Menderes ' in kurduğu Hükümet in programı . 

B A Ş K A N - Söz Başbakanındır . 

Başbakan Adnan Menderes sol tarafın sürekli alkışları ve bravo ses

leri aras ında kürsüye geldi. 

B A Ş B A K A N A D N A N MENDERES (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar ım; 

Anayasa mucibince kurulan yeni Hükümet y ine Anayasa muc ib ince 

programını okumak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyor . Demokra t Par

tinin ilk Hükümet i ile yeni Hükümet in programı arasında esaslı bir deği

şiklik a ramaya mahal olmadığını takdir buyurursunuz. 

Arkadaşlar ; 

Demokrat Parti iktidara geldiği zaman Hükümet imiz in takip edeceği 

yol tafsilâtlı olarak bir program hal inde Büyük Mecl ise a rzo lunmuş ve 

yüksek tasvibinize mazhar o lmuştu. Meclisle Hükümet in aynı ist ikamet

te cereyan eden ve ancak vazife taksimi suretiyle ayrı sahalara isabet 

eden dokuz aylık faaliyetleri bu programın şimdiye kadar tatbik sureti 

üzer inde de esaslı bir görüş ve anlayış birliğini temin etmiş ve bu muta

bakat b i lhassa geceli gündüzlü devam eden ve üç ay süren bütçe çalış-

malar iy le bir kat daha teyit edi lmiş bulunuyordu. 

Bütçe müzakereler i sonunda daha kısa bir zaman evvel Hükümet i 

nizden kahir bir ekseriyetle es irgememiş bu lunduğunuz it imat, tutulan 

yo lun teferruata kadar giden tatbikatında olduğu kadar geleceğe ait esas

lar üzer inde de esaslı bir görüş ve anlayış birliğinin mevcut o lduğunu 

tespit eden bir hâdise addedi lmek icabeder. 

Aziz Milletvekilleri arkadaşlarım; 

14 Mayıs la tahakkuk yo luna giren büyük inkılâbın ilk safhası aşıl

mıştır, denilebilir. Ancak derhal ilâve etmeliyiz ki, her şey o lmuş, b i tmiş

tir gibi bir telâkkiye g i tmek de vahîm bir hata teşkil eder. Gizli veya mey

danda kuvvetler, 14 Mayısla elde edilmiş olan neticeleri iptal yo lundak i 

gayret ler ine daha büyük bir şiddetle devam edeceklerdir. Bu it ibarla ye 

ni Hükümet in de başta gelen vazifesi 14 Mayıs inkılâbı ile mi l let imizce el

de edi len neticelerin mahfuz tutulması olacaktır. 

Yen i iktidarı çürütmek ve yeni idareye mesnet olan prensipleri ve 

bunlar ın tatbikatını kötülemek gayretleri, memlekette suni o larak bir hu-

(3) Tutanak D. : C. 6, S. 60-66 
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zursuzluk ve istikrarsızlık manzarasının mevcut o lduğu kanaat in i yay

mak şekl inde tecelli etmektedir. Bu memleket i her an yeni hâdiseler in ve 

umulmıyan değişikliklerin beklenilebileceği bir saha olarak göstermek 

tabiyesi, sistemli ve programlı bir şekilde açık veya gizli yo l lardan tatbi-

ka konu lmuş bulunuyor. 

Yeni bir programla huzurunuza çıkarken memleket in iç durumunda

ki bu manzaraya işaret suretiyle demokrat ik idare s isteminin her türlü 

yıkıcı tesir lerden masun bulundurulmas ı hususunda uyanık ve tedbirl i 

bulunacağ ımız ı arzetmek istiyoruz. 

Cümlece malûmdur ki, asırlarca devam eden ve Devlet hayat ında 

kökleşmiş bulunan kaideler, ananeler, telâkkiler 14 Mayıs inkı lâbiyle or

tadan kalkmış veya sarsı lmış bulunuyor. Devlet hayatını yeni mesnet le

re istinat ett irmek, sarsı lmış veya tamamiyle ortadan kalkmış ananeler in 

yer ine yenilerini ikame etmek, hulâsa hürriyet nizamı iç inde Devlet ha

yat ında istikrarı temin etmek kısaca ifade etmek icap ederse kanun ve 

hukuk Devlet ini en pürüzsüz şekilde tahakkuk ett irmek, Demokra t Hü

kümet imiz in başta gelen kaygusunu teşkil edecektir. 

Arkadaşlar ; 

Kökü dışarda olan teşkilâtın faaliyetini fikir hürriyeti çerçevesi içinde 

müta lâa e tmek ve müsamaha ile karşı lamak biz im için m ü m k ü n değil

dir. Bir çete halinde ve gizli teşkilât olarak muhayyel bir isti lânın öncü

lüğü vazifesini görmeye yeltenenlere karşı kanunî tedbirlerimiz da ima 

şiddetl i olacaktır. (Soldan bravo sesleri) (Alkışlar). Bu nev'i faaliyetleri biz, fi

kir hürriyeti le asla alâkalı görmemekteyiz . Bu mücade lemizde ilk progra

mımızda da izah ettiğimiz gibi birinci hedefimiz kanunî kıstaslar elde et

mektir . Türk hâkimine bu neviden suçları teşhis edip ceza landırabi lmek 

imkânlar ını vermek lâzımdır. Bunun için sarih tarif ve kıstaslara daya

nan kanun maddeler ine ihtiyaç aşikârdır. Bu ihtiyaca uyarak Hükümet 

çe hazır lanan kanun tadilleri Yüksek Meclisin komisyonlar ında tetkik ve 

müzakere halindedir. 

Y ine bunun gibi v icdan hürriyetiyle telifini m ü m k ü n görmediğ imiz ve 

artık geçmişe ait telâkki edi lmesi icabeden birtakım zaruret ler in itiyat 

hal ine getirdiği hareket ve teşebbüslere de katî olarak son ve rmen in icap 

ettiği kanaatindeyiz . (Soldan bravo sesleri) Din ile dünya işlerini b irbir inden 

ayrı tutmayı ve v icdan hürriyetini baskı alt ında bu lundurmamay ı de

mokras in in ana prensipler inden addetmekteyiz . (Soldan bravo sesleri, alkış

lar) Bu hususta Parti programımız la Türk Milletine karşı taahhüt etmiş 
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bu lunduğumuz esastan hiçbir tahrik bizi inhiraf ett irmiyecektir . Ne din

darların, ne de kendini dinle alâkalı görmiyenlerin birbirlerini karşıl ıklı 

o larak baskı alt ına almalar ına ve bu suretle vatandaşlar ın zümre leş ip iki 

karargâh hal ine gelmelerine asla müsaade e tmemek icabeder. (Soldan bra

vo sesleri, alkışlar) 

Gayr imesul şahısların veya zümrelerin, v icdan hürriyet i sahas ında 

kendiler ini vazifeli ve bir nevi vasi telâkki ederek harekete geçmeler ini ve 

kanunlar ı ihlâl etmelerini yine kanunlara dayanarak mut lak surette ön-

l iyeceğiz. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Milletleri yüksel ten ileri ve medeni fikirleri ve prensipleri destekleyip 

muzaffer kı lmak, iç pol i t ikamızda da ima göz önünde tutacağımız bir esas 

olacaktır. (Soldan, bravo sesleri) 

Arkadaş lar ım; 

Matbuat hürriyetini hattâ bütün hürriyetlerin teminatı saymak çok 

yer inde olur. Bu itibarla matbuat hürriyetinin büyük bir hürmet ve has

sasiyetle muhafazas ına çalışılacağını hiçbir tereddüde mahal b ırakmıya-

cak katiyetle ifade etmek isteriz. (Soldan, bravo sesleri alkışlar). 

Ancak, hiçbirimizin gözünden kaçmadığ ına ve bütün vatandaşlar ı ve 

hakikî matbuat hürriyetine samimî olarak bağlı bu lunan matbuat mün

tesiplerini mustar ip ettiğine eminiz ki, şahsa hakaret , iftira, teşhir ve 

hattâ Şantaj mahiyet ini taşıyan birtakım neşriyat alıp yürümüştür . Bu 

kabil neşriyat ın fikir, tenkid ve matbuat hürriyetiyle ve â m m e menfaat i 

nin müdafaasiy le bir alâkası olmadığını söylemeye lüzum yoktur. Bu 

tarzda neşriyat kanunî usul ve müeyyideler in noksan o luşunun delil ini 

teşkil eder. Bu itibarla hürriyet nizamını l iyakatle tatbik eden büyük de

mokras i lerde mevcut olan hüküm ve müeyyideler in tetkikini ve bunlar ın 

bir tasarı hal inde Yüksek Meclise arz ve teklifini karar laşt ırmış bu lunu

yoruz. (Soldan bravo sesleri) 

Sevgil i arkadaşlar ım; 

Bu kısa izahlarımızla Devlet hayat ında hürriyet n i zamına katî bir is

tikrar vermeye çalışacağımızı ve kanun ve hukuk Devleti kurmak esası

na sadakat le bağlı kalacağımızı ifade etmek istediğimizi takdir buyuraca

ğınıza eminiz. 

Fi lhakika memleket te vatandaşların fikir hürr iyet inden, v icdan hür

r iyet inden ve şahsî, içtimaî ve siyasî hürriyet ve masumiyet ler in nimet le

r inden gereği gibi faydalanabilmesi ancak müstakar bir Devlet hayat ının 

943 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

temin edi lmiş o lmasına bağlıdır. Aynı zamanda istikrarı Devlet in dışta iti

barını yükseltecek, dost lar ımızla münasebet ler imiz i takviye edecek, 

memleket imize karşı bes lenmesi muhtemel haksız ve kötü emeller i önli-

yecek en esaslı âmil olarak telâkki etmekteyiz. 

Memleket imiz in haklı olarak istediği dış emniyet in her bak ımdan te

min edi lmesinin siyasî ve idarî istikrara ve iç huzur ve emniyete sıkı sı

kıya bağl ı o lduğu şüphesizdir. Dünyanın bugünkü ağır şartları iç inde, iç 

bünyeler i her gün siyasî buhranlar la sarsılan istikrarsız memleket ler in 

Millî varl ıklarını muhafaza bakımından ne büyük tehlikelerle karşı kar

şıya bulunduklar ın ı düşünmek istikrar zarureti hakkındaki maruzat ımı

zın ehemmiyet in i bel irtmeye kâfidir. 

Arkadaşlar ; içişleri prensibimiz, bütün idare cihazını halkın hizmeti

ne vermekt ir . Bununla kasdettiğimiz mâna, idare c ihazımızın demokrat 

laşmasıdır . 

Zabıta kuvvetlerini tevhit etme kararını vermiş bulunuyoruz . Yaptığı

mız tetkiklerden anlaşı lmaktadır ki, zabıtanın tevhidi bu cihazın iyi işle

mesini temin edeceği kadar bize mühim tasarruflar temin e tmek fırsatı

nı da verecektir. Bu tasarruflar, bize zabıtamızın modern vasıtalar la teç

hizi ve ıslahı imkânını verecektir. Bu husustaki kanun tasarısını Yüksek 

Mecl ise sunmak üzereyiz. 

Memur in Muhakemat Kanununu, parti programımızda yazı l ı o lduğu 

gibi, kaldıracağız. Ancak idarî s istemden idare cihazının adlî murakabe

si s istemine geçerken bir intikal devresinin mahzurlar ını önl iyecek ted

birleri de düşünmek lâzımgelir. 

Mahal l î idareler teşkilâtını, bu müesseseler i vazifeleri it ibariyle müs 

pet surette çalışacak veçhile ıslah etmeyi ve bu meyanda mahal l î idare

lerin, var idat ve muhasebe teşkilâtını Maliye teşkilâtına ithal e tmek ve vi

lâyet bütçeler inin, merkeze ve diğer ait o lduğu müesseselere vermekte ol

duklar ı hisseleri, mahall î idareler lehine terketmek suretiyle bu teşkilâtı 

radikal bir reforma mazhar kı lmak esasını ihtiva eden kanun lâyihası ha

z ır lanmış olup son tetkikleri yapı lmaktadır . 

Nüfus idarelerinin içinde bulunduklar ı karışık duruma rasyonel bir 

n izam bahşeden ilmî esaslara müstenit ve teknik mükemmel iye t i haiz bir 

nüfus kayıt ve işleme sistemini tesis ve temine hadim nüfus kanunu ta

sarısı hazırlanmıştır, yak ın bir zamanda Yüksek Mecl ise sunulacakt ır . 
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Adalet işlerimize gelince; 
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Adalet teşki lât ımızda esaslı ıslahat lüzumuna ilk programımızda da 

t emas etmiştik. Üst mahkemeler ihdasını derpiş ederek Yargı tayın bu

günkü mahmu l durumuna nihayet vermek ve bu müessesey i hukuk ya

ra tma ve içtihatları birleştirme vazifesine lâyıkı veçhi le imkân verecek 

mahkeme le r teşkilât kanunu tasarısı pek yakında yüksek huzurunuza 

getiri lecektir. Bakanl ığ ın merkez teşkilâtına ait kanun tasarısı da hazır

lanmış bulunuyor. Adli Tıp Müessesesini ve infaz hukukumuzun esasla

r ına uygun olarak ceza evlerimizi yeniden teşki lât landırmaktayız. 

Yarg ıç teminatını genişletecek olan esasları havi yargıçlar kanunu ta

sarısı üzer inde çalışıyoruz. 

Yeni avukatl ık kanunu tasarısı Yüksek Meclise sevkedilmiştir . Emin 

ve seri adalet temini maksadiy le hazır lanmış olan yeni Hukuk Usulü Mu

hakemeler i Kanuniyle yeni Ticaret Kanunu Külliyatı, Hava Seyrüsefer 

Kanunu , Fikir ve Sanat Eserleri kanunları da Yüksek Mecl ise sevkedi l

miştir. 

Seri ve teminatl ı bir adalet sağlıyacak olan usul kanunlar iy le İcra ve 

İflâs Kanununu değiştiren tasarı üzerindeki çal ışmalar son merhale ler i 

ne ge lmiş bulunuyor . 

Muhte rem Milletvekilleri; 

Kahraman Ordumuzun kıymetlerine, yeni silâhlar ve teknik bilgi lerin 

kuvvet ini de katmak yo lunda muhakkak ki daha büyük bir hızla yürü

mekte devam edeceğiz. 

Büyük dostumuz Birleşik Amer ikanın bu husustaki yardımlar ı çal ış
malar ımız ın en geniş mesnet ler inden biri olacaktır. (Alkışlar). 

Sulh içinde Türk Milletine güven sağlıyan ve her hangi bir tecavüzü 
derhal ve yer inde önlemek kudretini haiz, mütesani t bir kuvvet hal inde 
maddi ve mânev i her varl ığımızı teşki lât landırmak, Millî Müda faa gayret
ler imizin esaslı hedefini teşkil edecektir. 

Muhte rem arkadaşlar; 

Gerek 1951 Bütçesinin mucip sebepler lâyihasında, gerekse Hükü

met adına Maliye Bakanımız ın 1951 Bütçesini takdim dolayısiyle yüksek 

huzurunuzda vermiş olduğu uzun izahlarda malî pol i t ikamızın esasları 

ve Bütçe hakkındaki düşünceler imiz tafsilen arzo lunmuştur . 

Yüksek kabulünüze mazhar olan malî yıl Bütçesinin gerek ruhuna ve 

metn ine , gerekse rakamlar ına tam bir sadakatle bağlı ka lmayı şaşmaz 

bir usul olarak kabul ediyoruz. 
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Aynı z amanda Bütçenin tatb ikmda daima, her şeyden evvel tasarruf 
fikrini hâk im kılacağız. Tasarruflu ve tutumlu Bütçe tatbikatının bize, 
hattâ Bütçede derpiş edi lmiyen yeni iş yapma imkânları yaratacağ ına ka-
aniyiz. 

Bir kere daha ifade edel im ki enflâsyonist bir malî pol i t ika takip et
mek asla bahis mevzuu değildir. Bununla beraber tahaccür etmiş olan 
bir iktisadî bünyeyi tabiî yol lardan harekete getirip inkişaf et t i rmenin 
tedbirleri üzer inde de durmaktayız . 

Mal iye ve vergi s istemimizin ıslahı hususunda başlanı lan çal ışmala
ra devam edeceğiz. Bu cümleden olmak üzere, Muame le Vergis i , Devlet 
a lacaklar ının tahsili, Yol Vergisi, Harçlar ve Resimler, Veraset ve İntikal 
Vergisi , Damga Resmi kanunları üzerinde çal ış ı lmakta ve bu kanunlar
dan bazıları üzerindeki çal ışmalar da çok i lerlemiş bulunmaktadır . Bun
lardan başka Gelir ve Esnaf Vergileri kanunlariy le Vergi Usul Kanunu
nun aksak hükümler inin düzelt i lmesine çalışılacaktır. Hayvanlar Vergi
sini de t amamen kaldırmak üzere tedbirler almaktayız. (Soldan alkışlar). 

İktisat ve ticaret pol i t ikamıza gelince; istihsali bütün imkânlar ımız la 
teşvik etmek ve desteklemek katî kararımızdır. Evvelce de bir Münase 
betle arzett iğimiz gibi, istihsali ve müstahsi l i destekleyici ve teşvik edici 
bir pol i t ikanın aynı zamanda müstehl ikin hakiki menfaatiyle beraber ol
duğu kanaat indeyiz . 

Dış ticaret rejimimize istikrar vermeye matuf mesaimize devam ede
ceğiz. İç ticaret pol it ikasında istihsal masraf lar ında müh im bir âmi l o lan 
faizi ucuz la tma kararındayız. Bu maksat la Ödünç Para Ve rme Kanunun
da gerekli tadilâtı derpiş eden kanun tasarısı yüksek huzurunuza sunul
mak üzeredir. 

İstihsali hız landırmaya matuf olarak, ecnebi sermayenin memleke te 
ge lmesini sağlıyabilecek bir kanun tasarısı da hazır lanmıştır . 

Memleket ekonomisinin gel işmesini bi lhassa teşki lât lanmada gören 
Hükümet imiz ilk plânda kooperatif lerimizi ele almış, tarım kredi ve satış 
kooperati f leriyle istihlâk, yapı kooperatif leri üzer inde icap eden çal ışma
ları yaparak lüzumlu kanun tasarılarını haz ır lamaya başlamışt ır . 

Hükümet imiz in başl ıca gayeler inden biri de, sanayi, maden ve su 
mahsul ler i gibi istihsal şubelerini âzami ver ime kavuşturmakdır . Ekono
mik sahada ucuz maliyetli, iyi kaliteli ve bol miktarda istihsale varmak 
biz im için esaslı bir hedef olacaktır. 

Arkadaşlar ; 

Devlet işletmecil iğinin sadece ana sanayie taallûk eden işlerle â m m e 

karakterini haiz işlere hasredi lmesi ve bunlar haric indeki sahalarda ye-
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niden iktisadî teşebbüslere girişilmesi, evvelce muhtel i f mülâhaza lar la 

Devlet taraf ından kurulmuş işletmelerden bu ölçüye uymıyanlar ın ın da 

muayyen bir plân dâhil inde ve elverişli şartlarla peyderpey husus i teşeb

büslere devrine çalışı lması ve bu suretle Devletin, iktisadın iç inde değil 

üs tünde yer alması şeklinde i fadelendirebileceğimiz temel gö rüşümüz 

üzer inde duracağız. Devlet elindeki işletmelerden her biri bugüne kadar 

ayrı ayrı incelenmiş ve bunlardan hangilerinin, ne gibi şart ve usul ler le 

husus i teşebbüse devredileceği yolundaki çal ışmalar i lerlemiştir. 

Bu işletmelerden hususi teşebbüse devredi leceklerin devirleri ân ına 

kadar rasyonel ve rantabl bir şekilde idameleri ve hususi ellere geçerken 

ekonomik değerler inde her hangi bir zaıf unsuru bu lunmamas ı da üze

r inde duracağımız bir mevzu olacaktır. 

Yakı t ve petrol işlerimizin de yeni Hükümet in müspet bir net iceye 

bağl ıyacağı mevzular arasında yer alacağını b i lhassa tebarüz ett irmek is

teriz. 

Arkadaş lar ım; 

Ziraat işlerimiz hakkında da kısaca maruzatta bu lunmay ı lüzumlu 

görmektey iz . 

Ziraat ve hayvancıl ığın, iktisadi bünyemiz in temelini teşkil ettiğini 

hiçbir zaman gözden uzak tutmamaktayız . 

Ziraat ve hayvancıl ığı ön plâna alan bir görüşle hareket ederek, zirai 

kredi dâvasını , ziraat âlet ve vasıtaları meselelerini, hastal ık ve haşere

lerle mücade le , iyi tohum ve tohumları ıslah mevzularını , z iraat tekniği

ni i lerletme çarelerini ehemmiyet le gözden geçirmiş ve tatbika baş lamış 

bulunuyoruz . 

Ş imdiye kadar tatbik olunan ormancıl ık polit ikasının, memleke te fay

da ve halka refah sağlamaktan ziyade yurt ve yurttaş için ıstırap kayna

ğı o lduğunu göz önünde tutarak hazırladığımız Kanun tasarısı önümüz

deki günlerde Büyük Meclise takdim edilmiş bulunacakt ır . Bu kanun ta

sarısı haklı şikâyet mevzularını halledecek, ormancı l ık tatbikatına, m e m 

leket ve halk menfaatine, ormanın korunmasına, kalk ınmalar ı o rman 

mahsulâ t ına bağlı vatandaşların yakacak, yapacak ve pazar ihtiyaçlarını 

temine yar ıyacak hükümler i ihtiva etmektedir. (Soldan, bravo sesleri). 

Hayvancı l ık işlerimizin başında bulaşıcı ve paraziter hastal ıklar la 

mücade le gelmektedir. Bu sahada koruyucu aşı lama ve i laç lamalara ge

niş ö lçüde yer veri lmiş bulunmaktadır . 
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Tekel ve Gümrük işlerimize de temas edel im; 

Memleket te iş hacmini daraltan ve bu itibarla bir tetkika tâbi tutul
ması uygun görülen tekel konuları üzerindeki çal ışmalar sona erdir i lmiş
tir. Bu çal ışmalar neticesinde kibrit, av malzemesi inhisarlarının tama
men kaldır ı lması uygun görülmüş ve bunun için gerekli olan kanun ta
sarıları hazırlanmıştır. 

İspirto ve ispirtolu içkiler tekelinin bi lhassa vatandaş sağlığı bak ımın
dan, ispirto ve somaya hasredilerek bunlardan yapılan bira, likör, rakı ve 
kanyağın imallerinin serbest o lmasına imkân verecek kanun tasarısı üze
rindeki çal ışmalar sona erdirilmek üzeredir. Tasarıların kanuniyet kesbet-
meleri hal inde vatandaşlar için yeni iş sahaları da açı lmış olacaktır. 

Gümrük tarifesinin gerek tasnif ve gerekse res im hadleri bak ımından 
yurdun ekonomik ve malî ihtiyaçlarını karşı layacak şekilde ve mil letlera
rası çal ışmalarla ahenkli olarak yeniden tanzimini lüzumlu görmektey iz . 

Gümrük ve tekel kaçakçıl ığı ile müessir bir tarzda mücade le için ge
rekli tedbirleri a lmak kararındayız. 

Arkadaş lar ım; 

Bayındırl ık işlerimize, yurt kalkınmasına en kısa zamanda ve azamı 
rand ımanla yard ım edebi lmesi için evvelâ ziraat ve millî ekonomi ile çok 
yak ından ilgili mevzular olarak, sonra da bu sahadaki faaliyetleri m e m 
lekette iktisadi ve mânevi bütünlüğünü sağl ıyacak meseleler o larak kıy
met vermektey iz . 

B i lûmum nafıa hizmetlerini memleket in hakiki iht iyaçlarına ve iktisa
di icaplarına göre ayarlamak, devamlı plân ve programlara bağ lamak ka
rarındayız. 

Kara yol larımızı kifayetli bir şekle sokmak zaruretini duyuyoruz . Köy 
yol larını ayrı bir şube olarak, bütün bir yol manzumes i içerisinde müta
lâa e tmek ve onunla beraber ahenkli olarak yürütmekte fayda mülâhaza 
ediyoruz. 

Memleket in kıyı teşekkülâtı , kara ulaşt ırma sistemi, deniz lerde sey
rüsefer şartları l imanlar meselesinin hall inde hareket noktalarını teşkil 
etmektedir . Büyük l imanlar programının ödenekler ine taallûk eden ka
nun tasarısı Büyük Meclise sevkedilmiştir. 

Kara, deniz ve demiryol lar ından mürekkep münaka le s isteminin 
ahenkl i şekilde ve birbirini tamamlayıc ı olarak geliştiri lmesi gerekt iğ ine 
kani bulunuyoruz . 

Büyük ve küçük su işleri esaslı programlara bağlanmışt ır . Ş imdiye 
kadar ihmal edilen küçük su işleri üzerinde ehemmiyet le durmaktay ız . 
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Su işlerimize yeni veçhe verecek kanun tasarıları haz ı r lanmaktadır . 

Ulaşt ı rma işlerimiz hakkında da söyliyeceklerimiz çok kısa olacaktır . 

Ulaşt ı rma işlerimizin iktisadi faaliyetlerinin inkişafına yararl ı bir isti
kamete tevcihi hususundaki gayretlerimize devam edeceğiz. 

Denizyol ları İdaresine yeni bir şekil veren kanun tasarısı önümüzde 
ki günlerde Yüksek Meclise getirileceği gibi, Devlet Demir ve Havayol lar ı 
ve Posta, Telgraf ve Telefon hizmetlerinin de rasyonel şekilde iş lemelerini 
temin yo lundaki tedbirlere devam olunacaktır. 

Arkadaşlar ; 

İş hayatının düzenlenmesinde, Demokrat Parti programının sosyal 
adalet yo lundaki hedeflerinin tahakkukuna çalışılacaktır. İşçi lerimizin 
haklar ının korunması ve geleceklerinin teminat alt ına a l ınması , işçi ve 
işveren münasebet ler inin adaletli ve tatminkâr bir n i zama bağ lanmas ı 
hususundak i gayretlere hızla devam olunacaktır. 

Ücretl i mezuniyet veya ücretli hafta tatili hakkında, Partimiz progra
mında yazıl ı prensibin tahakkuku için hazır lanan kanun projesi yak ında 
Büyük Mecl ise sunulacaktır. 

Sendikalar ın işçilerimiz için daha faydalı bir teşekkül o lması maksa
diyle kanununda icap eden tadiller üzerinde çal ışı lmaktadır. 

Aziz arkadaşlar ım; 

Memleket te ilk, orta, yüksek ve teknik öğret im şubeler inin bir tek 
u m u m i maari f siyasetine göre idare edilmesi yo luna girilmiştir. Bu suret
le muhtel i f derece ve ist ikametteki maari f müesseseler inin ahenkl i bir şe
kilde gel işmeleri sağlanmış olacaktır. 

Teknik öğret im okullarında ziraat ve yol kalk ınmasının mak ine leşme
sine muvaz i olarak bölge ihtiyaçlarına lüzumlu ustaları yet işt i rmek üze
re kurslar ve şubeler kurulacaktır. 

Köy okulları inşaat ında Doğu illeri ile bu iller kadar geri ka lmış diğer 
illerin ihtiyaçları ön plânda tutulacak ve köylü vatandaşlar ımız ı mükel le 
fiyete tâbi tutan mevzuat kaldırılacaktır. (Soldan bravo sesleri). 

Doğuda bir üniversitenin temeli atılacaktır. Umumi terbiyemizde mil
lî ve insanî hedefleri gözden kaçırmadan ilmî ve pedagoj ik esaslara göre 
karakter, şahsiyet ve maneviyat gel işmesine ehemmiyet vereceğiz. 

Gençl iğini milli karakterine ve ananelerine göre mânev i ve insanî kıy
metler le teçhiz edemiyen bir memlekette ilmin ve teknik bi lginin yay ı lmış 
o lması , hür ve müstaki l bir millet olarak yaşamanın teminatı sayı lamaz. 
Gençl iğ imiz in "Vatan" ideali etrafında toplanmasını hareket noktası ola
rak alıyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar). 
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İ lkokul öğretmelerinin gerekli hususiyetler göz önünde bulundurul 

mak şartiyle, aynı menşeden gelmelerine ve umumiyet le öğretmenler imi

zin çok iyi vasıfta yet işmelerine ehemmiyet vereceğiz. 

Tahsil ve terbiyede ilmî usullere sıkı sıkıya bağlı kalacağız. 

Arkadaşlar ; 

Nü fusumuzun türlü hastal ıklardan korunması ve fizyolojik inkişafı 
yo lunda çal ışmalara el imizdeki imkânların âzami hadleriyle devam ede
ceğiz. 

Koruyucu tababetin Devlete teveccüh eden büyük bir vazife o lduğu
na şüphe yoktur. Hasta düşen vatandaşlar ın süratle s ıhhate iade edi lme
leri için ise her gün biraz daha artır ı lmakta olan vasıtaları kâfi bir hadde 
kadar yükse l tmek icabetmektedir. Bunun için hastal ık sigortası tesisin
de zaruret görmekteyiz . 

Memleket imiz in nüfusuna göre sayısı pek az olan hastane yatak ade
dini süratle art ırmak için icabeden tedbirleri al ıyoruz. Daha ş imdiden, 
yani ikt idara geldiğimiz günden bugüne kadar 2710 yatak mevcuda ilâ
ve edi lmiş bulunmaktadır . Bu husustaki çal ışmalarımız hızla devam ede
cektir. (Soldan bravo sesleri). 

Dışişlerimize gelince; 

Dış siyasetimiz, daha ilk Hükümet programımızda teferrüatiyle tespit 
edi lmiş olup muhtel i f zamanlarda ve son defa Dışişleri bütçes inin müza
keresi s ırasında muhterem Heyetinizin yüksek tasvibine mazhar o lmuş 
bu lunan ist ikamette yürüyecektir . 

Bir leşmiş Milletler idealine samimiyet le bağlı bu lunan Hükümet imiz , 
u m u m i bir müşterek emniyet sisteminin kuvvetle teşekkülüne kadar, 
ancak hür milletler cephesinde birbirini tamamlıyacak ve arada gedik bı-
rakmıyacak mevzi î emniyet anlaşmaları sayesinde tecavüzleri ön lemek 
kabil o lacağına inanmaktadır . 

Bir taraftan eski dostlarımız İngiltere ve Fransa ile aramızda mevcut 

ittifakımızı, diğer taraftan büyük dostumuz Birleşik Amer ika ile her gün 

daha inkişaf eden samimî işbirliğimizi, dış siyasetimizin iki m ü h i m mes

nedi addetmekteyiz . (Alkışlar). Büyük küçük bütün komşular ımız la ve 

yeryüzündeki bütün hür milletlerle karşılıklı iyi dostluk münesebet ler i 

tesis ve idamesine gayret eden Hükümet imiz , mil let imizin her türlü teca

vüzü önlemek hususundaki katî azim ve karar ına imtisalen, Bir leşmiş 

Mil let lerde takip ettiği dürüst ve tereddütsüz hareket hattiyle kendi kud

reti dâhi l inde dünya sulhunun korunmasına hizmet ettiği kanaat indedir . 

(Alkışlar). 
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Muhterem arkadaşlar; 
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Bütün bu izahlardan sonra, uzun müddetten beri fikirleri işgal eden 

parti ler arası münasebet ler meselesi hakkındaki düşünceler imiz i de tek

rar bel i r tmek istiyoruz. 

Demokrat Parti programının ilk maddesi , demokrat ik rej imin karşı

lıklı sevgi ve saygı h is len besl iyen muhtel i f partilerle gerçekleşebi leceğini 

ifade etmiştir. Muhalefette bu lunduğumuz zaman da ima riayet ettiğimiz 

bu prensibe, Hükümet olarak da sadık kalacağız. (Soldan bravo sesleri). 

Ancak, partiler arasındaki karşılıklı münasebet ler in, tecrübeli de

mokrasi lerde emsalini gördüğümüz dürüst bir mahiyet a labi lmesi ve mil

lî birliği ve istikrarı ihlâl değil, bilâkis temin eylemesi, yalnız iktidar par

tisinin iyi niyet ve hareketleriyle değil muhalefet in de aynı hareket hattı

nı takip eylemesiyle kabil olabilir. (Soldan bravo sesleri alkışlar). Mamaf ih 

Hükümet imiz , her şeye rağmen, bunun gerçekleşmesi hususunda elin

den gelen gayreti sarfetmekte devam edecektir. (Soldan bravo sesleri). 

Sevgili arkadaşlar ım; 

Anayasa lisaniyle 44 üncü maddede Hükümet beyannames i tabiriyle 

ifade o lunan bu programımız yüksek tasvibinize mazhar o lduğu takdirde 

i t imadınıza lâyık şekilde çalışmayı hem bir memleket vazifesi, h em de bir 

şeref telâkki edeceğiz. (Soldan bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). 

B A Ş K A N - Okunan programla alâkalı bir önerge var, okutuyorum. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) - Söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Önerge okunsun da size söz vereyim. 

Yüksek Başkanl ığa 

Hükümet programı matbu olarak bugün tevzi edi ldiğinden muhale fe
tin program üzerindeki geniş tetkiklerini temin maksadiy le program mü
zakeresinin 2 Nisan 1951 Pazartesi gününe talikine karar ver i lmesini ri
ca eder im. 

Eskişehir Mil letvekil i 

Abid in Potuoğlu 

B A Ş K A N - Buyurun. (Sağdan lüzum kalmadı, sesi) 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) - Ayni şeyi ist iyecektim. 

B A Ş K A N - Efendim, okunan önergeyi yüksek tasvibinize arzediyo

rum. Kabul buyuranlar. . . Kabul etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Yani programın müzakeresi önümüzdeki Pazartesi günü yapı lacaktır . 

Program hakkındaki müzakere bugün bitti. 
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HÜKÜMET PROGRAMININ GÖRÜŞÜLMESİ (4) 

1. - Başbakan Adnan Menderes'in kurduğu hükümetin programı. 
B A Ş K A N - Söz Halk Partisi Meclis Grubu Başkanveki l i Faik A h m e d 

Barutçu 'nundur. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) - Muhterem arkadaşlar; 

Yeni iktidarın ilk bütçesinin kabulü ile açılan devrenin baş ında gü
nün şart larına göre yeni bir kabinenin teşekkülüne imkân vermek mu
cip sebebiyle istifa eden Adnan Menderes Hükümet in in yer ine y ine Sayın 
Menderes ' in Başkanl ığ ında kurulan yeni Hükümet in huzurunuzda oku
nan beyannames i , on ay evvel dinlediğimiz birinci Adnan Menderes Hü
kümet in in uzun program nutkunun esaslı bir değişiklik taşımadığı görü
len bir hulâsas ından ve eski programın tatbikatına devam edi leceğinin 
bir i fadesinden ibarettir. 

Eşhas bakımından yeni Kabine, üç âzası dışarıda bırakı lan birinci 
Kabinenin çoğu uzuvlarına evvelki yerlerinin kifayet kazandırmış olmıya-
cağı ya daha az tecrübeli veya hiç tecrübesiz oldukları mevki ler ver i lmek 
suretiyle daha ziyade bir yer değişt irmekten başka esaslı bir yeni l ik ge
t irmemişt ir . 

Hemen aynı çehre ile yeniden huzurunuza gelen Hükümet in bundan 
evvelki on aylık icraatı ise, ilk programda ileri sürülen memleket in ana 
mesele ler ine, esaslı prensip ve ıslahat meseleler ine taallûk eden vait ler in 
y a hiç ele a l ınmaması veya bu vaitlerin gösterdiği ist ikametler in bâz ı ah
valde hattâ zıddına hareket edilmesi gibi yakın intizarları daha z iyade bo
şa ç ıkaran şekillerde tecelli etmiş ve bugüne kadar hâsı la olarak, gerçek 
demokras i lerdeki tatbik şekilleriyle demokrat ik bir Devlet n izamının 
prensipler ine gerçekten uygun bir anlayış içinde olması hakkıy le öz lenen 
bir Hükümet idaresinin örneğini, maalesef, verememişt ir . 

İmdi gerek teşekkül tarzı ve gerek Birinci Menderes Hükümet i zama
nında tatbikata intikal kısımlariyle istikameti ve karakteri bir dereceye 
kadar belli olan program itibarile esaslı yenil ik unsurlar ı get i rmeyen 
İkinci Adnan Menderes Hükümet in in hangi noktalarda günün şart larına 
göre lüzumlu görülen değişikliğe işaret o lduğunu tâyin e tmek c idden 
müşküldür . 

İkinci Menderes Kabinesinde yer almıyan bakanlar ın neden dolayı dı
şarıda bırakıldıklarını ve yerleri değiştirilen bakanlar ın ise eski yerler in
de muvaf fak o lmuş addedil ip edi lmediklerine göre yer ler inde veya dışar-

(4) Tutanak D. : C. 6, S. 76-123 
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da b ı rak ı lmamalan sebeplerinin izahını Sayın Başbakandan ist iyecek de

ğiliz. 

Bizce, dünyanın gittikçe ağırlaşan şartlariyle çevrili bir mıntakan ın 
merkez i olarak içinde bu lunduğumuz durumun isterlerine uygun bir hü
kümet in iş başına ge lmesine memleket in ihtiyacı yer inde olarak hissedi l
miştir. Ve birinci Menderes Hükümet in in istifası bu bak ımdan yer inde 
o lmuştur . 

Ancak çekilen Hükümet in yerine gelen hükümet le umumi olarak his

sedi len ihtiyacın cevabı veri lmiş midir?. 

Bir Hükümet in idarecilerini tefriksiz olarak tenkid etmek haksız l ık 
olur. Hattâ aralarında gayrikabil i itiraz surette değerli zevat da buluna
bilir. Müh im olan, memleket in karşısında bulunduğu büyük mesele ler in 
hal l inde lüzumlu olan umumi itimat için aranacak olan vasıftır. Bu ba
k ımdan bugünün şartlarına göre iş başına ge lmesine ihtiyaç hissedi len 
Hükümet , ancak, Büyük Millet Meclisinin tam ve hakiki i t imadiyle m e m 
leketin geniş müzaharet ini sağlıyacak vasıfta bir Hükümet olabilir. 

Halbuki ilk defadır ki, par lâmento huzuruna ç ıkmadan evvel yeni bir 

hükümet memleket matbuat ının ittifaka yakın bir ekseriyet inin aksettir

diği müsai t o lmıyan bir telâkki bir karşı laşmış olarak kendini par lâmen

tonun i t imadına arzetmektedir. 

Bunun ifade ettiği mânâ, ihtiyacın lâyıkiyle takdir edi lemediğidir . 

Yeni Hükümet in par lâmentoda kendi partisinin ekser iyet inden temin 
edeceği i t imadın memleket için yeni şartlara uygunluğu sağ lamak husu
sunda bizzat kendilerini ne dereceye kadar tatmin edici olacağını hâdise
ler gösterecektir. Nasıl ki Birinci Menderes Hükümet i , bütçe müzakere 
lerinin sonunda ekseriyet partisinin tezahürat içinde i t imadını a ldıktan 
bir hafta sonra istifa etmekle zevahirin alt ında hissettiği huzursuz luğu 
g idermeye üzerindeki i t imadın kâfi gelmediğini göstermiştir . (Soldan "öyle 
birşey yok" sesleri). 

Bir Hükümet in üzerindeki en taze it imadı suni addederek iş baş ından 
çeki lmesi bir bak ıma kendinin takdirine dâhil o lmak lâz ım gelen bir key
fiyet gibi görünebil ir . Ancak bu noktada mühim olan bu hallerin parlâ
mentodak i it imatların değerleri üzerinde husule getireceği tereddütlerdir. 
Sun' i it imatlar ananesinin yeni demoktatik hayat ımıza g i rmemesin i te
menniye şayan buluruz. 

Muhterem arkadaşlar; 

Hükümet in yeni şekli üzerindeki görüşlerimizi aç ık ladıktan sonra 

şimdi program üzerindeki mülâhazalar ımıza geçel im. 
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İkinci Menderes Hükümet i teşekkül tarzı itibariyle o lduğu gibi prog

ram bak ımından da esaslı bir değişiklik getirmemiştir. . Yalnız yenil ik ifa

de eden siyasi bir üslûp ile yeni bâzı görüşlere ve fikirlere p rog ramda yer 

ver i lmiş ve Anayasa hükümler ince Büyük Millet Mecl isinin esaslı vazife 

sahasına taallûk eden ciddî faaliyetlerine işaret o lunarak Mecl isçe esa

sen tasvip edi lmiş bulunan eski programın tatbikatına devam edileceği 

belirti lmiştir. 

Program bir Hükümet in yapacağı işleri ve takip edeceği prensipler i 

gösterir. Ancak mühim olan o işlerin ve prensiplerin tatbikata intikalin

de hâk im olan zihniyettir. 

Birinci Menderes Hükümet in in dokuz aylık icraatı gözden geçiri l ince 

p rog ramda ileri sürülen esaslara icraatta gösteri len bağlı l ık bak ımından 

veri len imtihanı muvaffak bir imtihan saymak güçtür. 

Sayın Menderes ilk program nutkunda siyasi polemiğe geniş bir yer 

vermiş idi. Ve memlekette ilk defa serbest bir seçimle ve gönül hoşluğu 

ile vukua gelen bir iktidar değişmesini sağlayan rejim ıslahatını bu yol

daki devaml ı müşterek millî gayretlerin ve inkişafların bir neticesi o lmak

tan z iyade bir taraflı bir eser farzetmek ruhi haleti iç inde kalarak vatan

daşı millî ve siyasî murakabeden mahrum idarelerde görülen Devlet in si

yasî ve idarî hükmünden kurtarmak ve istikrarlı bir Devlet n izamı kur

mak 14 Mayıstan sonra başlayan yeni devrin farikası olacağını anlatmış 

idi. 

Vatandaş ı fikir hürriyeti n izamına aykırı hükümlerden kurtarmak, is

tikrarlı bir Devlet nizamının şartlarını tahakkuk ett irmek yo luna yönel

mek bir z ihniyet ve icraat meselesi olarak eserini pek kolay vermes i la

z ımgelen işlerdir. 

Demokrat Partiyi iktidara götüren vaitlerin mihverini teşkil eden 

prensiplere taallûku itibariyle de bu sahadaki ıslahatın iktidarın ilk Hü

kümet i taraf ından hemen ele al ınması haklı olarak beklenirken birinci 

Menderes Hükümet in in dokuz aylık icraat devresinde bu yo lda ileriye 

doğru esaslı hiçbir terakki ve inkişaf görülememişt ir . Daha z iyade vatan

daş üzer inde türlü telâkkilerle Devletin siyasi ve idari h ü k m ü n ü ağırlaş

t ırmak heves ve istidatlarının belirtileri inkişaf yo lunu tutmuştur . 

14 Mayıs la elde edilen neticeleri mahfuz tutmayı ve hürriyet n izamı 

içinde Devlet hayat ında istikrarı temin etmeyi Hükümet in başta gelen va

zifesi saydığını söyleyen ikinci Adnan Menderes Hükümet in in icraat ında 

bu zihniyet in eserlerini bekleyeceğiz. 
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Muhterem arkadaşlar; 

955 

İstikrarlı bir Devlet nizamı için hakiki vasıta, vatandaşı tabiî hakları
na ve hür fikir n izamına kavuşturan gerçek demokrat ik rej imin ıslahatı
nı b iran evvel tamamlamak, millî ve siyasî murakabenin icaplar ına ikti
dardaki zihniyeti alıştıracak olan gerçek demokrat ik ananelere gönüller i 
vermekt ir . 

Hakiki siyasî istikrarın tek yolu budur, politik, ekonomik ve sosyal 
her türlü huzurun gerçek esası da böyle bir istikrara bağlıdır. On ay ev
vel Sayın Menderes ' in l isanından dinlediklerimiz aras ında (Demokrat ik 
inkı lâbımızın bugüne kadar elde edilen neticelerini, mahfuz tutmakla 
ka lmayıp Anayasadaki vatandaş hak ve hürriyetlerini esaslı teminat al
t ında bulunduracak müeyyidelere gidileceği, kanunlar ımızda, itiyatları
mızda ve telâkkilerimizde tek parti devrinden arta kalan ne varsa tasfiye 
edileceği ve meselâ Ceza Kanunu, Matbuat Kanunu gibi bell ibaşlı ant ide
mokrat ik hükümler i ihtiva eden kanunları ve bundan başka mevzuat ı 
mız içinde yer yer tesadüf o lunan buna mümasi l hükümler in demokras i 
ruhuna uygun tadillerle huzurunuza getirileceği) evvelki programın en 
cazip ve ruhlara huzur veren parçaları idi. 

Programın icraat safhasında unutulan kısımları da bu en cazip ve en 
parlak kısımları o lmuştur. Giden Hükümet ne itiyatları, ne telâkkileri ve 
ne de kanunlar ı girdiğimiz tekâmül devrinin icaplarına int ibak ett i rmek 
yo luna bir türlü girememiştir . Aks ine olarak, gerçek demokras i lerde tek 
örneği o lmayan bir şekilde Devlet İdaresini, parti idaresiyle bir leştirerek 
tamamiy le part izan bir hükümet zihniyeti içinde icraata koyulmuştur . 
Bu hal çok eski itiyatların uyanmas ına gayrikabil i içt inap şeki lde h izmet 
etmiştir. 

Demokrat ik bir idarede bir hükümet bütün aks iyonunda kendi parti
sinin sadece prensiplerine sadık kalmakla iktifa ederek bir zümre hükü
met i mevki ine düşürmek için millî karakterini muhafaza e tmeye dikkat 
ediyor. Gerçek demokrasi lerde Devlet idaresiyle parti idaresi bir elde bir
leştir i lemez. (Soldan gülüşmeler) (Sizin anladığınız gibi sesleri) Gerçek demok
rasi lerde Devlet vasıtaları, radyolar bir partinin vasıtaları hal inde kulla
nı lamaz. (Soldan gülüşmeler) . Misallerini de sonra konuşuruz . Evve lâ ana 
fikirleri ortaya koyacağız, misaller sonra. 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) - O bize hitap değil, ha lka hi tap 
ediyor. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Bunlar bir sürçü l isan değil, 
tam bir hakikatin ifadesidir. (Siz kullandınız sesleri ) . Biz mi kul landık? 
Eskiye özenmek yok... (Alkışlar) Arkadaşlar da ima ileriye doğru bakacağız , 
geriye değil. 
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Muhterem arkadaşlar; Devletin vasıtaları bütün vatandaşlar ın iyiliği

ni inkişaf ett irmek yo lunda ve vatandaşlar hakk ında müsav i şartlar için

de çalışırlar. Kanuni vazife dış ında halkı vesayete muhtaç gören zihniyet

le fuzuli vazifeler icat edi lmez. (Soldan, doğru sesleri) (İmana gel sesleri) Biz de 

sizi imana getirebilsek mesele kalmaz. Partizan bir polit ika ile memleke 

tin idaresi yeni devrin karakteri o lmamak lâzımgeldiği ha lde telâkki ve 

itiyat sahalar ında kendini gösteren fiiliyat bu olmadığı gibi, kanunlar ı 

mızda da esaslı ıslahat yo luna gidi lememiştir. 

İkt idardaki dostlarımızın muhalefette iken beş sene mütemad iyen şi

kâyet ettikleri antidemokratik hükümler en esaslı kanunlar ımızda itiba

rını muhafaza eden mütalâalar halinde hâlâ yaşamaktadır . (Sağdan bravo 

sesleri) 

M Ü K E R R E M SAROL (İstanbul) - Can çekişmektedir, boğacağız onları. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Hangi ler i? Söylesinler. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Anlatacağım. 

Yeni iktidarın ilk Hükümet inden her şeyden evvel Ceza Kanununu , 

demokrat ik hürriyetleri takyit eden ceza mevzuat ını hemen ele a lmak 

beklenirdi . Bi lhassa muhtel i f vesilelerle eski faşist İtalyan kanunundan 

al ınan hükümler i bir hamlede tasfiye edip onların boşluklarını gerçek de-

morasi lerde tatbik edilen prensiplere dayanan yeni hükümler le doldur

mak beklenirdi . (Bravo sesleri) 

M Ü K E R R E M SAROL (İstanbul) - Çok şükür bugünlere yetişt ik. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Biz de şükrümüzü yapacağ ımız 

günlere sizi getirsek mesele kalmayacak. Gelecek ona şüphe yok. 

Gerçi Ceza Kanunu son zamanlarda ele alındı ama işaret ett iğimiz an

t idemokrat ik hükümler ini kaldırmak suretiyle değil, demokras in in esas 

olan fikirleri ifade hürriyetini, matbuat ın hürriyetini takyit eden sosyal 

şekil lere yenilerini ilâve eden tâdil teklifleri Mecl ise sevkedi lmişt ir . (Sol

dan, çok yanlış sesleri) 

Basının hürriyeti bu rejimin teminatıdır. Basının hürriyetini takyit et

mek yeni iktidarın ve umumiyet le bu rejimin iktidarlarının hat ır ından 

geçmemek lazımgelir. 

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 yok. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Halbuki basın hürriyet ini koru

mak için basın Kanunundan kaldırılan hükümler Ceza Kanununda ye

niden ihya yo luna gidilmiştir. 
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Birinci Adnan Menderes Hükümet in in ş imdiye kadar takip ettiği yol , 
memleke te borçlandığı yol olmamıştır ; siyasî ve idarî sahada o lmamışt ı r . 
A caba malî ve ekonomik sahada o lmuş mudur? 

Muhterem arkadaşlar, Birinci Menderes Hükümet in in dokuz aylık ic
raatı, şunu göstermiştir ki; ilk programda İsrarla üzer inde durulan mal î 
mese le lerde ve iktisadî meselelerde malî ve iktisadî gerçekler in icaplarını 
yer ine get irmek zihniyeti içinde ileri görüşlü bir hareket hattı tutulama-
mıştır. Memleket in millî savunması kadar müh im olan malî müdafaas ı ve 
iktisadî müdafaası en lüzumlu tedbirlerden mahrum bırakı lmışt ır . (Sol
dan "mesela?" sesleri) 

Malî sahada, hakiki bütçe tanazuruna giden yolları bir defa cesaret le 
göster ip başka memleket ler in tatbik ettikleri tedbirlere başvurman ın ne
ticede sağlıyacağı feyizli istikrarı, kâğıt üzerinde örtülü bir tevazünle 
memleket in malî ve ekonomik istikbalini kararsızl ık iç inde b ı rakmanın 
bedbaht l ığ ına tercih etmek durendişl iği gösteri lememiştir . 

İktisadî sahada da umumi menfaatlerin icabettirdiği şart lara uymak 
zaruret ini duymıyan bir polit ika görüşü ile Devlet in lüzumlu vazifeleri
nin, lüzumlu ihtiyat tedbirlerinin, lüzumlu murakabe tedbirlerinin ihma
line gidilmiştir. 

Muhte rem arkadaşlar; 

Malî n izamdan, para disiplininden, iktisadi tedbirlere malî tedbirleri 
bir arada düşünmek uzak görür lüğünden mahrum bir pol i t ika ile ancak 
basiretsizl iğin acı meyvalar ı toplanır. Ve bunun filizleri başlamışt ır . Büt
çe açığının zaruri neticeleri ile karşı laşmak mukadderdir . Kredi enf lâsyo
nu ile emisyon genişlemektedir. Para kıymeti b izzarure istikrarını kay
be tmek ist ikametindedir. (Soldan hayır sesleri) 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S - Hayır! 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Hakikat lardan korkma, haki-
katları söy lememekten korkmalı . (Sağdan alkışlar) 

M U R A T ALİ Ü L G E N (Konya) - Şimdiye kadar nerede idin Barutçu? 

(Delil lerini söyle sesleri) 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Eşya fiyatları, g iden Hükümet in 

teşvik edici mahiyetteki tedbirleri veya tedbirsizlikleri yüzünden başlar ı

nı kaldırmıştır . Bunu bi lmek lâzımdır. Ucuzluk vâdederek ikt idara gelen

ler ucuzluk polit ikasının iptidai şartlarını ihmal eden bir yo lda olur ve 

başka memleket ler in a lmakta oldukları tedbirleri görmemez l ik yo lunda 

bulunur larsa vatandaş için hayatın gittikçe ağır laşması gayrikabi l i içti

nap olur. (Soldan gürültüler). 
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Ai le bütçelerini tahrip edecek bir malî ve iktisadî pol it ika en kötü bir 

polit ikadır. Vatandaşlar ın büyük ekseriyeti, haklı olarak kuru edebiyat 

dinlemez. Bu vatandaşlar için tek realite aile bütçelerini bağl ıyabi lmek

tir. Ve umumi işsizliğin ıstırabını artıran sebeplerin tesir ler inden masun 

kalabi lmektir . 

Dünya hâdiselerinin fiyatlar üzerindeki tesirleri şüphesizdir . 

Kore harekât ından sonra her yerde iptidai madde fiyatlarının yükse l 
diği ve dünyada yeniden s i lâhlanma hareketlerinin tesirleri bir realitedir. 
Fakat b izden başka hiçbir memleket gösteri lemez ki bu halin tesirlerini 
ve tepkilerini önliyecek veya azaltacak ve her halde ayar layacak tedbirle
re zaman ında başvurmamış olsun. 

ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) - Şekeri beş liraya siz yedirdiniz. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Fiyat art ış larında muhte l i f se
bepler olabilir. Fakat hiçbiri lüzumlu malî ve iktisadî tedbir lerin ihmal i 
kadar can yakıc ı değildir. Ve bi l inmesi lâzımgeleni, dünyada herşey in 
teşkilâtlandığı bir devrinde iktisadın hiçbir yerde başıboş bırakı lmadığı
dır. Devlet in mahdut vazife yetkileriyle iş gördüğü devirler çok eski bir 
maz i o lmuştur . Şimdi en liberal demokrasi lerde dahi Devlet in paraya üc
retlere, f iyatlara ve ekonomik faaliyetlerin köşelerine kar ışması millî se
lâmet polit ikası addedi lmektedir . 

Muhte rem arkadaşlar: yeni Hükümet in programında 14 Mayıs deği
şikliği ile elde edilen neticeleri iptal yo lunda gizli veya meydanda kuvvet
lerin gayretlerine, iktidarı çürütmek ve yeni idareye mesnet olan prens ip
leri kötülemek, memlekette sun'î olarak bir huzursuzluk ve istikrarsızl ık 
manzaras ı mevcut olduğu kanaatini vermek istiyen faaliyetlere işaret 
o lunuyor. Ve Hükümet in demokrat ik idare sistemini her türlü yıkıcı te
sirlerden masun bulundurmak hususunda uyanık olacağı ilâve olunuyor. 

Memleket imizde rejim tekâmülü, nazariyeler üzerindeki düşünceler le 

değil, tarihin tabiî seyrine uygun olarak Cumhur iye t prensipler inin man

tıki inkişafı ile ve milletçe devamlı , müşterek gayretler sarfiyle sağ lanmış

tır. 

14 Mayıs , bu yoldaki büyük bir tekâmülün, ruhlara emniyet veren bir 

rejim ıslahatı tekâmülünün merhalesidir. (Bravo sesleri). 

Bu merhale ile elde edilen neticelerin iptali hevesine ancak hürriyet 

n i zamından tehaşi edenler, hürriyetin nimet inden feyiz a lmaya lâyik ol-

mıyanlar kendilerini kaptırabilirler. Fakat kendilerini aldatırlar. (Sağdan 
alkışlar). Bu rejimin düşmanlar ı , demokrat ik hürriyetlerin; fikir hürriyeti

nin, v icdan hürriyetinin ve bütün insan haklarının düşmanlar ı olanlar -
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dır. Ancak ma lûm itisaf rejimleridir ki, bu hürriyetleri yok etmek isterler. 

Müh im olan, bu rejimlerin kör taassuplu zihniyetini temsil eden türlü 

aşırı zararl ı cereyanlara karşı uyanık olmaktır. Bu, iktidarın ve muha le 

fetin mutabakat hal inde bulunacağı prensiplerin müdafaas ına taal lûk 

eden bir uyanıklıktır. 

Bundan başka demokrat ik rejimin ve hayatın icabı olan faaliyetlerin 

dış ına ç ıkan kanunsuz her türlü hareketler gizli ve aşikâr hangi memba-

lardan gel irse gelsin kanunun takibine uğrıyacağı tabiidir ve lâzımdır. 

Demokras i lerde sadece kanunun tehdidi ve kanunun tatbiki vardır . Ne 

kadar insafsız olursa olsun kanun sahasındaki politik hareketler çerçe

vesi iç inde hoşa gitmiyen her türlü sinir bozucu telâkki edi len faaliyetler 

karş ıs ında İngiltere'de son zamanda iktidara karşı muhalefet l ideri Çor-

çil'in açtığı -kendi tabiriyle- "Yıpratıcı harb" diye tavsif edi len mücade le 

ler muvacehes inde olduğu gibi gerçek demokrasi lerde ancak seçmenlere 

şikâyet edilir. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Tam o noktaya geldik 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Muhterem arkadaşlar. Demok

rasi kolay rejim değildir. A m a kabul etmeli ki... 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Çok teşekkür eder im. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - A m a kabul etmeli ki, çok güzel 

bir rej imdir. Zihniyetlerimizi ve itiyatlarımızı intibak ett irdikten sonra bi

zi rahat ettirecek olan müsamahan ın huzuruna kavuşturacağ ına sabır la 

intizar etmeliyiz. Demokras in in feyzinden istifade e tmek istiyenler ona lâ

yık o lmaya çalışacaklardır. 

Aziz arkadaşlar, 

Kökü dışarda olan faaliyetlere karşı en sıkı lüzumlu kanunî tedbir le

rin a l ınmasını yer inde buluruz. Ancak bu tedbirlerin başka türlü huzur

suzluklara meydan vermemesi için Hükümet in yeni programında belirt

tiği gibi sarih tarif ve kıstaslara ve Garp demokrasi ler indeki örnek ceza 

prensipler ine dayanmasını aynı derecede ehemmiyet l i addederiz . Muzır 

cereyanlara karşı tedbir alırken demokrasinin temeli olan fikir hürriyet i

ni ve fikirlerin ifade hürriyetini her türlü tehlikenin gölgesine düşmekten 

korumak esastır ve mümkündür . (Sağdan bravo sesleri). 

Aynı suretle kökü dışardaki faaliyetlerin bilerek b i lmeyerek aleti ola

bi lecek olan hürriyet rej iminden istifade ile cüret kazanmak yo lunda gay

retler gösteren geri hareketlere karşı da en sıkı teyakkuzun lü zumuna 

kaniiz. 
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Vicdanlar ın huzuru olan dinî inançları siyasete alet e tmek en ulvi ve 

mukaddes dinî hislerimizi polit ika hizmetinde ku l lanmaya kalkarak 

memleket i şurişlerin ve fikir esaretine giden geril iğin karanl ık lar ına gö

türmek yo lundaki gayretlere karşı en ufak müsamaha , vatandaşlar ı bir

bir ine kin ve husumet silâhı ile ayaklandıran inkısamlara ve var l ığ ımız ın 

temellerini sarsacak neticelere bizi sürükleyebil ir. 

İnkı lâplarımızın bize kazandırdığı zafer, elbette bütün vatandaş lar ın 

istifade edecekler i hür tefekkür nizamının zaferidir, Din hürriyeti , v icdan 

hissiyati mukaddest ir . Kimsenin din hürriyetine, v icdan hürr iyet ine asla 

müdaha le edi lemez. Bu masuniyet din ile dünya işlerinin ayrı lması , di

nin siyasete karışt ır ı lmaması prensibine bağlı l ıkla en kuvvetl i teminat ını 

kazanmışt ır . Bu esası zayı f latmaya matuf her hareket v icdan hürr iyet ine 

karşı bir hareket olur. 

Son günler in vakalar ından lüzumunu hissett iren dersleri ç ıkarmak 

ve meşru endişeleri teskin edici tedbirleri ihmal e tmemek her Hükümet 

için vazifedir. Hükümet in yeni programında, v icdan hürriyeti ile telifini 

m ü m k ü n görmediğ i geçmişe ait birtakım zaruretlerin itiyat hal ine getir

diği hareket ve teşebbüslere son vermek icabettiği yo lundaki teminat ını 

bu lüzumu bel irtmek maksad ına işaret saymak isteriz. 

Demokrat ik hürriyetlerin müdafaasında, inkılâpların müda faas ında 

Cumhur iye tç i partilerin ve bütün münevver ler in mesuliyet i müşterekt ir . 

Hiçbir suretle, kanunlar ın sınırlarını aşmamak şartiyle gençl iğ in bu yol

da bel iren temiz duygularını da takdir ederiz. Münevver gençl ik ist ikba

l imizin şuurlu teminatıdır. (Sağdan, bravo sesleri). 

M U R A D ALİ ÜLGEN (Konya) - Gençleri siz tahrik etmişsiniz. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Muhterem arkadaşlar; memle 

ketin iç huzurunu kaygı landıran dağıtıcı, ayırıcı, vatandaşlar ı birbir ine 

karşı tahrik edici havayı dağı tmak ihtiyacındayız. Gerilik yolları , siyasi 

bid'at yolları, her nevi irticaın yolları memleket i inkısamlara götüren yol

lar olarak b iz im yollarımız değildir, medeni â lemin itibarlı uzvu o lmak se

v iyesine ulaşan bir milletin yolları asla değildir. 

Memleket i iptidailiğin karanlık tünellerine götürüp, sokmak istiyen 

gafil lere tesadüf etmek mümkündür ve mesele değildir. Ancak müsama

ha veya iltifat havasının esmesi tehlikelidir. Anayasanın en esaslı hürri

yet kaideleri ve en esaslı inkılâp prensipleri mânev i kuvvet ler imiz in mem-

baıdır. Bunlar ın dokunulmazl ığ ında Cumhuriyetç i parti lerin her türlü 

mülâhaza lar üstünde ideal birliğine muhtacız ve müştakız . 
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MUHİTT İN ÖZKEFELİ (Samsun) - Ancak, gece beyanname dağıtanla

rı tasvip etmiyel im. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Milletleri yükse l ten ileri ve me

deni fikirleri ve prensipleri destekleyip muzaffer kı lmayı iç pol i t ikada da

ima göz önünde bulundurulacak bir esas olarak gösteren Hükümet i hür

riyetlerin ve inkılâpların müdafaasında tam müzaheret le kuvvet lendir

mey i vazife biliriz. 

Muhterem arkadaşlar; 

Yeni Hükümet in programında, Devlet hayat ında hürriyet n i zamına 

katî bir istikrar vermeye çalışılacağı ve kanun ve hukuk Devlet i kurmak 

n izamına sadakatle bağlı kalınacağı ifade edilmiştir. 

Devlet in dış it ibarının ve dış emniyet imizin dayanağı olan içteki hu

zur ve istikrarın tek şartı olarak bu esasın fiilen tahakkuk ettir i lmesi he

pimiz in tek isteğimizdir. Ve bunun yolu, Millî bir beraberl ikle demokra

tik ıslahatı, gerçek demokrasi lerdeki örneklere uygun olarak tamamla

maktır ve partizan politikayı bırakıp memleketç i bir pol it ika ile icraata 

koyulmakt ır . 

Hükümet in programında millî varlıkları korumak bak ımından siyasi 

ist ikrarın önemine atfedilen alâkanın bu yolda fiile intikal etmesini gö

nülden bekleriz. 

Muhte rem arkadaşlar; Hükümet programında, part i lerarası münase 

betler meselesi hakkındaki düşüncelere de temas etmek isteriz. 

İçinde bu lunduğunuz şartlar, memleket in talihini tam mânas iy le iti
mat edilecek bir Hükümete bırakmayı esaslı şart hal ine get irmişt ir .Te
şekkülü itibariyle, zihniyeti itibariyle, hareket tarzı itibariyle it imat telkin 
edecek bir Hükümett i r ki, her zamandan ziyade muhtaç o lduğumuz mil
lî birliği temin edebilir. Bi lhassa bugünkü şartlar içinde millî birlik, mil
lî varl ığın esasıdır. Ona hizmet edecek anlayışlara hiç k imse arka çevir
mek hakkında sahip değildir. 

R İFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) - Kore meselesi gibi. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Acele etmeyin. . Müsaade edin. . 

İkt idardaki her Hükümet için milletle el ele vermek ve Mecl is le el ele 
ve rmek yo lunda o lmak lâzımdır. 

Milletle el ele vermek demek, sadece bir zümreyi temsil e tmek zihni

yet inde olmıyarak, bütün milletin Hükümet i olmayı bi lmektir . 

Mecl isle el ele vermek demek, Meclissiz iş görmek z ihniyet inde o lma

mak demektir . 
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Bu yoldadır ki, memleket in her türlü huzurun, sükûnunun, terakki

nin, içteki ve dıştaki emniyet ve itibarın esası olan tam siyasî ist ikrara 

götürür ve her türlü inkişafların esaslarını hazırlar. 

Bu yollardır ki, partiler arası münasebet ler i millî dâva larda iş birliği

nin lüzumlu prensip mutabakat lar ına götürür. 

Bunları sadece söylemek ve sadece bir taraflı olarak talep e tmek ki

fayet etmez. Her şeyden evvel iktidardaki Hükümet , vatandaşlar ı bir leş

t irmek zihniyet inde olacaktır. Büyük meseleleri hal için millî enerjileri 

b ir leşt irmek bir ihtiyaçtır. Memleket i ikiye bölmeyi tevlit eden polit ikalar

la millî enerjileri bir arada toplamak teşebbüsünde kimse muvaf fak ola

maz. Halbuki hiç kimse, gerek ekseriyet gerek muhalefet, iç inde bulun

duğumuz şartların tahmil ettiği vazife ve mesuliyetleri s ırt ından atamaz. 

Millî birlik, esaslı meselelerde, büyük memleket mesele ler inde noktaî 

nazarları yaklaşt ırmayı tecrübe etmeyi emreder. 

Türkiye 'nin büyük dış itibarı, millî bünyedeki resanete, dâhi ldeki 

kuvvet ve iktidara bağlıdır. Bu kuvvet za'fa uğradığı nispette dost lar ın iti

barı ve it imadı azalır, düşmanlar ın cüret ve iştihası çoğalır. 

"Demokrat rejimin karşılıklı sevgi ve saygı hisleri besl iyen parti lerle 

gerçekleşeceği " esasına iktidarın fiilî olarak göstereceği sadakat in millî 

birl iğin ve millî iş beraberl iğinin zeminini haz ır lamaya kâfi ge leceğine 

şüphe etmemel idir . 

Ve bu devir artık gelmelidir. 

ŞEVKET M O C A N (Tekirdağ) - Karşında endam aynası yok ama, ken

dini görüp de mi konuşuyorsun?. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Aziz arkadaşlar; yeni H ü k ü m e 

tin programında kısaca temas edilen dış polit ikanın ist ikameti üzer inde 

Part imizin bi l inen fikirlerine ilâve edilecek bâzı görüşlerimizi söy lemek is

teriz. 

Mil letlerarası durumun şartları her yerde dış pol it ika olaylarını her 

memleket in emniyet, se lâmet ve millî savunma tedbirleri bak ımından bi

rinci p lândaki meselelerin baş ında konuşulan mevzu hal ine getirmiştir. 

Demokrat ik memleket ler in parlâmentolar ında, matbuat sütunlar ın

da, muhtel i f görüşler, fikirler ve kanaatler hep bu mevzu etraf ında çar

p ışmaktadır ve bütün bu münakaşalar , bir noktada, dünyanın sulhunu 
ve her memleket in savunmasını i lgilendiren müşterek emniyet i en tesirli 

yo ldan korumak noktasında bir leşmektedir ve her yerde hakl ı olarak 

söylenen şudur: 
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Normal zamanlardan ziyade milleti, ona vazifelerini dikte eden vazi
yet ten haberdar etmek lâzımdır. 

Muhte rem arkadaşlar; müh im bir stratejik mınt ıkanın kilit noktas ı 
o lan Türkiye 'miz in emniyeti , selâmeti ve müşterek emniyet s istemine ih
tiyacı bak ımından hâdiseler bizi daha çok bu mevzular üzer inde durma
ya şevke tmektedir. 

Dış polit ikanın istikameti, millî pol it ikamızın ist ikametidir. Bir leşmiş 
Milletler ü lküsüne bağlıl ık esasına dayanan bu dış pol i t ikanın prensiple
r ine dünkü iktidar gibi bugünkü iktidar da samimiyet le bağ lanmış bu
lunmaktadır? (Bravo sesleri). 

Ancak, Türkiye 'mizin emniyeti , hergün biraz daha çıplaklığını hisset
t i rmek bakımından millî endişelerimizi tahrik eden bir mual lâkıyet ten 
kur tu lmuş değildir. Türkiye hâlâ müşterek bir emniyet s istemine i lt ihak 
ett ir i lmemiştir. 

Hükümet , ivazsız faal bir politika ile bütün riskleri göze alarak Birleş
miş Milletler Anayasas ındaki müşterek yardım fikrine bağlanmışt ır ve 
Hükümet bu faal polit ikasını haklı olarak kıymet lendirmek için mütema
di teşebbüs hal inde o lmasına rağmen maalesef henüz tatmin edi lmiş du
r u m d a değiliz. 

Kore hâdisesi fiilen göstermiştir ki, Birleşmiş Milletler Teşki lât ına dâ
hil o lmak, müşterek emniyet dâvasını sağlamaya kâfi gelmiyor. Kore te
cavüzüne karşı, Bir leşmiş Milletlere dâhil bu lunan -Sovyet b loku hari
c indeki- 50 küsur devletten ancak altı devlettir ki Kore 'de bütün yükü 
kendi üzerine alan Amer ikan kuvvetlerine yard ım etmektedir . Amer i 
ka 'nın yanında, başta 5 000 kahramanı ile Türkler çarpışmaktadır . Bu, 
memleket imiz in de emniyeti için lüzumlu bir vazife diye Hükümet tara
f ından takdir edilmiştir. Yoksa, biz mücerret, kahramanl ık göstermeye 
mütehass ir ve muhtaç bir millet değiliz. Biz, müşterek su lhun âşıkı ve 
müşterek emniyet âşıkı bir milletiz. Memleket imiz in de emniyet i bakı
mından, müşterek emniyet dâvasına hizmet yolundayız . 

R İFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) - Bravo, çok şükür sizden duyuyoruz . 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Ancak, hâdiseler şunu ispat edi
yor ki, ayrı bir pakt ile müşterek bir emniyet s istemine bağ lanmıyan ma
hallî cephelere Birleşmiş Milletlerin yardımları Kore misal inin avakibin-
den başka neticeler doğurmıyacaktır . 

Şu halde Türkiye 'nin durumu ne olacaktır? 

Bize yapı lan kıymetl i şifahi vaitlerin ahdî esaslara bağ lanmamas ı 
haklı olarak endişelerimizi tahrik ederse bunu dostlarımızın, hakiki dost
larımızın yad ı rgamaması iktiza eder. (Bravo sesleri). 

963 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Biz, Bir leşmiş Milletler ü lküsüne bağlı olarak aynı prensipler iç inde 

Asya devletleri gibi, enternasyonel durumun icaplarını daha müstaki l bir 

zav iyeden müta lâa etmenin yo lunu ne araşt ırmak, ne tavsiye e tmek fik

r inde değiliz. Ancak, bize hangi gözle bakı lmak istendiğini öğrenmek 

hakkımızdır . (Sağdan bravo sesleri, alkışlar). 

Atlant ik Pakt ına girmek için, resmî surette yaptığ ımız talep reddedi l 

miştir. Türkiye muhtemel bir tecavüzü, umumi bir muhasamay ı patlat-

maksız ın ikinci derecede bir harb cephesi vücuda getireceği yo lunda vak

tiyle Amer ika matbuat ında intişar eden salahiyetli kalem sahipler inin ya

zıları henüz fiilen tekzip edilmemiştir. Akdeniz müdafaas ın ın pi lânlaştı-

r ı lmasında hazır bulunmak, karşılıklı yard ım vecibesi tahmil eden siyasi 

bir ahit mevcut o lmadıkça esaslı birşey ifade etmez. 

Biz im mıntakamız da bir Kore olabilir. Biz im mıntakamız da bir vol

kan hal ine gelebilir. Bu takdirde memleket imize ne verildi ise ancak o ka

darı gönderi lecek Birleşmiş Milletlere mensup kuvvetler in çarpışacağı bir 

yer mi olacaktır?. 

Garbi Avrupa devletleri, iki cihan harbinin tecrübelerine dayanarak is
ti lâdan sonra kurtulmak, iki defa istilâya uğramaktır, diye bu defa Ame
rika kuvvetlerinin şimdiden Avrupa'da bulunmasında ısrar etmişlerdir. 

Türkiye , bir tecavüze uğradığı takdirde nereden, ne miktar yard ım gö
recektir?. Bunu biz, Hükümet olarak, Mecl is olarak, millet o larak tehlike 
pat ladıktan sonra mı anlıyacağız?. 

Tecavüze uğradığımız takdirde yardım göreceğimize inanıyoruz. Dost
larımızın Ortaşark' ın kalesi olan Türkiye 'ye verdikleri hayati ehemmiyet i 
de bi l iyoruz. Ve şimdiki yardımlarını ve şifahi sözlerinin kıymetler ini tak
dir ediyoruz. 

Ancak, tecavüze uğradığımız takdirde yapı lacak yard ım, kendini mü

dafaaya azmetmiş milletlere yapı lan yard ım çerçevesi içinde kalarak bi

z im kader imiz de neticede iki defa istilâya uğrıyan memleket ler in kaderi 

gibi mi olacaktır?. Bu ihtimalin bizi haklı endişelere düşürmemes ine im

kân yoktur . 

Ahd î noksanlar ın karşılıklı vecibelerle tamamlanmas ı yo lunda Hükü

met in her teşebbüsünü desteklemeyi millî bir vazife addederiz . (Bravo ses
leri, alkışlar). Ve karşılıklı o lmıyan yeni külfetler yük lenmeye takat imiz ol

madığ ın ı dostlarımızın anlayışla karşı lamalarını söy lemek isteriz. 

Hükümet in takip ettiği dış polit ika üzerindeki ihtirazi kayıt larımız 

metot lara mütaall iktir. Ve bi lhassa par lamentosuz iş görmek z ihniyet ine 

mütevecciht ir . 
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Bugün Kore işinin dünyaşümul neticeleri her yerde ve par lâmento lar

da münakaşa konusudur. Neticeleri münakaşa etmek faydalı o lmuyor ; 

mesele ler in daha erken münakaşas ı faydalıdır. İşin biz im için en m ü h i m 

tarafı, şüphesiz, memleket imiz in emniyet ine taallûk eden en hayati ve 

her zaman taze olan tarafıdır. İstisnai vahametteki hâdiseler birbirini ko

va larken kendi vaziyetimizin ne o lduğunu ve ne olacağını b i lmemiz in de 

bir zaruret o lduğuna kaaniyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 

Millî hâkimiyet imiz için toprak bütünlüğümüz için bu memleket in 

esirgeyeceği fedakârlık yoktur. Hem millî hâkimiyet imiz için hem üzerin

de bu lunduğumuz bölgenin etraftan tehlikelere mâruz emniyet iy le yak ın

dan alâkalı bu lunan millî selâmetimiz için, Millî Savunmamız ı hal ve is

tikbalin ihtiyacına uygun lüzumlu ve esaslı tedbirlerle kuvvetl i bu lun

durmak zorundayız. Esas olarak her hangi bir tecavüz bizi hiçbir suret

le hazırl ıksız bulmamal ıdır . Bütçe konuşmalar ı esnas ında so rduğumuz 

suallerin tatmin edici cevaplarını yeni Hükümet in programı vesi lesiyle de 

öğrenmek isteriz. 

Hakiki millî birliğin lüzumuna kaani olanlar, millî mesele lerde, m e m 

leketin selâmetiyle ilgili dâvalarda muhalefetin de görüşler ine ehemmiye t 

vermeyi bileceklerdir. Bizi anlamayı tecrübe etmek lâzımdır. Muhalefet in 

her suretli müzaheret ini kolaylaştırmak yo lunda o lmak lâzımdır. 

Bu yol, millî selâmet polit ikasının yoludur. Bu yol, millî birliği sevme 

ahlâkının yo ludur? (Bravo sesleri). 

Aziz ve muhterem arkadaşlar; 

Yeni Hükümet programında, millî birlikten bahsetmişt ir . 

Bu, bütün iradeleri kaplamalıdır. Ve böyle bir mânev i havanın cere

yanı memleket i baştan başa sarmalıdır. (Bravo sesleri). Bu lüzumlu ruh 

haletini memlekette yaratacak olan Hükümett ir . 

Kanunlar ı farksız olarak tatbik etmek, idare makinasın ı hakiki o larak 

bütün milletin hizmetine vermek, vatandaşların haklarına, hürriyet ler i

ne ve eşitl iklerine hürmet etmek, varlığımızın esası o lan prensiplere ve 

çok partili politik sistemin icaplarına riayet etmek millî birl iğin taze ha

raretini bütün memlekete , bütün iradelere intikal et t i rmenin tek yo lu

dur. 

Vazi fesinin şuurunu, her mülâhazanın üstünde tutan hükümet le re 

muhtacız . 
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Her sahada umumi menfaatlerden mülhem tedbirler a lmayı bi len hü

kümet lere muhtacız . Ve memleket imiz böyle bir Hükümete lâyıktır. 

Her zaman tekrar edeceğiz: İktidardaki Hükümet , bütün memleket in 

Hükümet i olmalıdır. Biz it imadımızı böyle bir hükümete sakl ıyacağız. V e 

temenni ediyoruz: Bu devir çok çabuk gelsin. (Sağdan şiddetli alkışlar bra
vo sesleri). 

B A Ş K A N - Bağımsız Ali Fuad Cebesoy. 

AL İ F U A D C E B E S O Y (Eskişehir) - Aziz ve muhterem arkadaşlar ım; 

geçen C u m a günü İkinci Menderes Hükümet in in sayın Başbakan ı tara

f ından okunan programı ile birinci Menderes Hükümet in in programı ara

sında esaslı bir değişiklik olmadığı memnuniyet le görüldü. 

Bu halin hükümet işlerinin bir program dâhi l inde süratle yürümes i 

ni ve inkişaf etmesini temin edeceği şüphesizdir. 

Yalnız, birinci Menderes Kabinesinde dört Bakanın birbiri arkas ından 

istifası ve bir iki Bakanın yer değiştirmesi ve ikinci Menderes Kabinesin

de ise, eski Kabineden üç bakanın çekilmesi ve yerlerine yeni ler inin alın

mas ı ve birçok bakanlar ın da yerlerini değişt irmiş o lması suretiyle teşek

kül eden bu kabinede henüz Meclisi Âl inizden it imat a lmadan bir Devlet 

bakanın ın da istifa etmiş olduğu görülmüştür. 

P rogramda esaslı bir değişikliğin mevcut o lmaması , işlerin tabiî mec
ras ında inkişaf etmesini temin eder gibi gö rünmüş ise de 10 ay zarf ında 
birçok bakanlar ın çekilmesi ve birçoklarının da yerlerini değişt i rmiş ol
ması , şüphesiz işler üzerinde teehhüre ve aksakl ıklara sebep o lmakla 
ka lmamış , bakanlar arasında bâzı görüş farkları bu lunduğunu da gös
termiştir. 

Hükümet beyanatında, bâzı mühim hâdiselerle karşı karş ıya bulun

duğumuz anlatıl ıyor. Bunları üç noktada toplamaya çal ışacağım: 

1. 14 Mayısta elde edi lmiş olan neticelerin iptali için gizli ve meydan

da bu lunan kuvvetlerin gayretlerine daha büyük bir şiddetle devam ede

cekleri, 

2. Yeni iktidarı çürütmek ve yeni idareye mesnet olan prensipler i ve 

bunlar ın tatbikatını kötülemek gayretleri ile memleket te suni olarak bir 

huzursuz luk ve istikrarsızlık manzarası yaratmaya çalışıldığı, 

3. Her an yeni hâdiselerin ve umulmıyan değişikliklerin beklenebi lece

ği üzerine sistemli ve programlı bir şekilde açık veya gizli yol lardan çalışıl

dığı, (Soldan bravo sesleri). Bunlara karşı da Hükümet in 14 Mayıs seçim

leri ile mil letimizce elde edilen demokratik neticeleri mahfuz tutacağı ve 
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hürriyet nizamı içinde Devlet hayatında istikrarı temin edeceği ve kanun 
ve hukuk devletini en pürüzsüz şekilde tahakkuk ettireceği bildiriliyor. 

Yukarda üç noktada topladığımız hâdiseler üzerinde bir müta lâa yü

rütmek durumunda değil im. Çünkü kimlerin ve hangi teşekkül ler in giz

li veya aleni nasıl ve ne suretle hareket edeceklerine dair hiçbir tafsilât 

yoktur. Hükümet in , bu hareketlere karşı a lmak istediği tedbirleri bi lmi

yo rum. Ancak bu hâdiselerin hiçbiri zuhur e tmemiş olsa bile, Demokra t 

Parti ikt idarından beklediğimiz tedbirler, daha ilk günden it ibaren bun

lardan başka bir şey olamazdı. 

Aziz ve muhterem arkadaşlar ım, tarihimizin hiçbir devr inde emsal ine 

Taslamadığımız binbir müşkülât ile karşı karşıya bulunmaktay ız . Bunla

ra çare bulmakla meşgul o lduğumuz bir zamanda, yı l lardan beri teşek

külüne çalıştığımız demokrat ik rejimimizin her hangi bir suretli iptal ine 

teşebbüs edenlere karşı, bu rejimin bütün milletçe ve el birliği ile muha

faza edi leceğine hiçbirimizin şüphesi olamaz. Çünkü milletimiz, varl ığı

mızı ve istiklâlimizi ancak bu rejim etrafında toplanmak ve inkı lâplarımı

zın tamamını korumakla muhafaza edebilecektir. (Bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlar ım, öyle bir devir yaşıyoruz ki, milletimiz, her nevi teh
l ikeye karşı parti ve görüş farkı olmaksızın bir birlik hal inde çıkmalıdır . 
Ç ıkmadığ ımız takdirde âkibetin ne kadar feci olacağını sizler de ben im 
kadar tahmin edebilirsiniz. 

Otuz sene evvel millî varl ığımızı ve istiklâlimizi kurtarmak için mil let
çe, ortaya atıldığımız zaman, bir buçuk sene kadar devam eden kardeş 
kavgas ında binlerce zayiat vermiş o lduğumuzu içimizde o devirleri, be
n im gibi yaşamış olan arkadaşlar, bu acı hâtıraları elbette hatırlarlar. 

Bugün de bir tecavüz tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktay ız . Fa
kat, bu kere tehlikeye karşı, çelikten daha kuvvetli bir birlik ve azmiyle 
ç ıkmak zorundayız. Bu itibarla Hükümet beyannames in in sonunda par
tiler arasındaki karşılıklı münasebet ler hakkında vadedi len yeni görüşe 
hepimiz in canla ve başla katı lacağımızdan şüphe edi lmemel idir . 

Aziz arkadaşlar ım; Hükümet in kökü dışarda faaliyetlere ve bir çete 

hal inde gizli teşkilât olarak muhayyel bir isti lânın öncülüğü vazifesini 

görmeye yeltenenlere karşı tatbiki lâzımgelen kanuni müeyyideler , Mec

lis komisyonlar ında bu lunduğuna göre bunların bir an evvel iyice tetkik

ten sonra kanun olarak çıkarılması bizlere düşen en m ü h i m bir vazifedir. 

Hükümet in beyannamesinde her nevi irticai hareket lere mâni oluna

cağı ve milletleri yüksel ten ileri ve medeni fikirlerin ve prensipler in mu

vaffakiyeti temin edeceğini bildiren vaitleri her veçhi le takdire şayandır . 
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Hükümet in , millet ve vatanı hakiki tehlikelere karşı ko rumak maksa-

diyle getireceği kanunları iyi inceliyelim ve bunlara katî bir lüzum varsa 

çabukça çıkartal ım. 

Adalet ve içişlerimizin ıslahına ait Mecl ise getir i lmiş olan kanunlar ın , 

iç bünyemize , eski lerinden daha çok uygun olarak ve hakiki ıs lahat te

min edecek surette çıkmasını temenni ederim. 

Hayvanlar Vergisini tamamen kaldırmakla Hükümet isabetl i bir ka

rar almıştır. 

İstihsali h ız landırmaya matuf ecnebi sermayesinin memleke te ge lme

sini sağl ıyabilecek tasarının bir an evvel kanunlaşması yer inde olacaktır. 

Faizi ucuzlatmayı istihdaf eden Ödünç Verme Kanununda, yapı lan 

tadilât tasarısı, iç ticaret pol it ikasında istihsal masrafları üzer inde büyük 

bir âmil olacaktır. 

Yeni Orman tasarımızın memleket imiz in bünyes inde en uygun bir şe

kilde ç ıkmasını ve halkımızın ihtiyaçlarını temin etmesini di lerim. Ücret

li mezuniyet ve ücretli hafta tatili hakkındaki kanun tasarısının çok ye

r inde o lduğu kanaat indeyim. 

Aziz arkadaşlar ım; Hükümet in matbuat hürriyetini, bütün hürriyet

lerin ana teminatı olarak sayması ve bu sebeple bu hürriyeti bütün mâ

nasiyle muhafaza edeceği hakkındaki vaitleri takdire lâyıktır. Ancak şah

sa hakaret i önleyici tedbirler alınacağı ve bunun için büyük demokras i 

lerdeki h ü k ü m ve müeyyideler in tetkik edi lmekte o lduğu ve bunun bir lâ

y iha hal inde Meclise getirileceği bi ldiri lmektedir. Hükümet bu teşebbü

sünde, şahsi haysiyeti mahfuz tuttuğu kadar, hattâ ondan daha evvel 

ana hürriyeti , yeni matbuat hürriyetini zedelemeyi bir prensip olarak ka

bul etmelidir. 

Aziz arkadaşlar; Dışişlerimiz hakkında Hükümet in takip ettiği politi

kaya t amamen taraftarım. 

Bütçe müzekereler inde tebarüz ettirdiğim bir noktayı burada da Hü

kümete hatır latmayı bir vazife bil irim. Bir tecavüze mâruz kaldığ ımız za

man başta büyük dostumuz Amer ika olduğu halde Bir leşmiş Milletler ta

raf ından nasıl bir yardım göreceğimizin ş imdiden karar laştar ı lmasının 

temin edi lmesi lâzımdır. 

Aziz arkadaşlar ım; son söz olarak kahraman o rdumuzun mânevi , 

madd i ve teknik bakımlardan hızla takviyesi hakkındaki Hükümet imiz in 

kararı çok yerindedir. Ordumuz da ima buna lâyık o lmuştur. Mil let imiz 

da lma kahraman ordusiyle övünmüştür. 
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Sulh içinde Türk milletine güven sağlıyan ve her hangi bir tecavüzü 

derhal ve yer inde önlemek kudretini haiz bulunan mütesani t bir kuvvet 

hal inde bütün milletçe maddi ve mânevi her varl ığımızı teşki lât landır

mak, millî müdafaa gayretlerimizin esaslı hedefi olmalıdır. Bu gaye, 

az imle bir an evvel tahakkuk etmelidir. 

Yen i Hükümete başarı lar dilerim. (Soldan alkışlar). 

B A Ş K A N - Seyhan bağımsız Milletvekili Sinan Tekel ioğlu. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Seyhan) - Sayın arkadaşlar; İkinci Adnan Men

deres Hükümet in in Türk milleti için hayırlı o lmasını Cenabı Haktan te

menni ederek sözüme başl ıyorum. (Soldan bravo sesleri). 

İki arkadaş memleket in tehlikede o lduğundan bahsett i ler. Bi lhassa 

Halk Partisinin sözcüsü partilerinin otuz seneden beri takip etmiş o ldu

ğu siyasetini tamamiyle değiştirmiş o lduğunu burada, hepimiz in huzu

runda duru diraz izah etti; kendilerine teşekkür ederiz. İnşaal lâh bir da

ha ikt idara gelmezler ama (gülüşmeler) şayet gelirlerse iyi bir vaziyet ala

caklarını söylüyorlar. A m m a ben buna katiyen inanmıyorum. (Soldan gü
lüşmeler, alkışlar). 

Arkadaşlar , Adnan Menderes Hükümet i , daha doğrusu, Demokra t 
Parti iktidarı hiç beklenmedik bir zamanda, Sayın Barutçu 'nun dediği gi
bi, Türk Milletinin asalet ve necabetiyle iktidara geldi. Buna da en büyük 
âmil Halk Patisinin yapmış olduğu fahiş hataların azametidir , yoksa De
mokrat Partinin ortaya atmış olduğu vaitler değildir. Halk Partisi neler 
vadetmedi , neler yapmadı , ne kadar paralar sarfetmedi? Fakat gene mu
vaffak olamadı. Binaenaleyh paranın kıymeti de o lmadı . Şu halde Türk 
Milleti tam mânasiyle iradesine hâkim olarak Demokrat Partiyi ikt idara 
getirdi. Demokrat Parti iktidara gelmek için hazır lanmış vaziyette o lma
dığı için hiç şüphe yok ki, biraz sendeledi. 

Arkadaşlar ; iktidar kolay bir iş değildir. 30 sene ikt idarda kalanlar ın 
ne şekilde bocaladıklarını Türk Milleti çok yakından gördü. 

Adnan Menderes Hükümet in in hiçbir şey yapmadığ ın ı söylediler. Ben 

böyle görmüyorum. Adnan Menderes Hükümeti , bizi dünyaya tanıttı. 

Ondan evvel Türk Milleti gene vardı ama, bizi yak ından tanıyacak olan 

devletler hemen yoktu. Ancak bizden ayrılmış olan devletler bizi tanıyor

lardı. Fakat bugün dünya siyasetinin mihrakı bu lunan Amer ika 'da ise 

Türkiye 'y i tanıyan kimse, hemen hiç kimse yoktu. Ş imdi ise Sayın A d n a n 

Menderes , Demokrat Partinin Başbakanı, Türk Milletini dünyaya tanıttı 

ve bu, dünyada en kahraman bir millet olarak sevilip tan ınmamıza sebep 

oldu. (Alkışlar). 
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Halk Partisi sözcüsü, benim de pek sevdiğim arkadaşım, Barutçu pek 
çok şeyler söyledi, ben şahsım itibariyle çok istifade ettim ama daha ev
vel bunlar ı söylemiş olsalardı, 10 seneden beri bu milletin kaybetmiş ol
duğu zamanlar ı kazanmış olurduk. (Çok doğru sesleri). Mamaf ih bu da bir 
intibahtır, ben im noktai nazar ıma göre bu da bir plândır. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar , iktidar o kadar tatlıdır ki, o kol tuğa oturanlar bir daha 
ayr ı lmak istemiyorlar. Onun için bendeniz ev imde bile kol tuğa o turmu
yorum. (Gülüşmeler). İşte arkadaşlar, ben bundan bir müdde t evvel komü
nizm rej imine tâbi olan gençlik teşkilâtından bir mektup aldım. O mek
tubu burada okumak hem sizleri sıkar, hem de benim ses ime zarar ve
rir. Onun için yalnız bâzı noktalarını okuyacağ ım ve siz göreceksiniz ki, 
belki bâzı arkadaşlara da gelmiştir, memleket imiz hakk ında ne gibi su
ikastlar hazır lanıyor? (Hükümete ver sesleri). Bu, bir vesikadır . (Okuyunuz 
sesleri). Bu vesikayı okumak için çok fırsat aradım. Cenabı Hakka çok şü
kür bana bu fırsatı bahşetti . 

Arkadaşlar , Türkiye 'den tahsil için ayrı lmış olan gençler maalese f ko
mün i zm rej imine tamamiyle saplanmışlardır. 

(Hepsi değil, hepsi değil sesleri). 

Onlardan bir kısmının yazmış olduğu mektup buradadır . Bu mektu
bu size okuyacak o lursam bu mektup içinde bugüne kadar memleket i 
mizde cari olan propagandalar ın esası bu mektubun ta kendisidir . 

(Tarihi kaç sesleri?). 

20 Aral ık 1950. 

Bu mektup diyor ki; Atatürk inkılâplarını muhafaza edin, bu mektup 
diyor ki; irt icaa karşı koyun, Atatürk 'ün yurtta sulh, c ihanda sulh tezini 
müda faa etmek için toplanın, birleşin. Komşu olan Rusya ile bir ademi-
tecavüz paktı yapın. Sizden asker aldılar, Kore'ye gönderdi ler. Fakat si
zin memleket iniz i müdafaa ederiz, demiyorlar. Netice it ibariyle meal i 
bundan ibaret o lmakla beraber bu bütün gençliğe gönder i lmiş bir vesi
kadır. Tabi î gençlik bunlara uymuş değildir. Türk gençliği bu memleke
tin mukadderat ın ı omuzlar ına yüklenen Hükümet in ne kadar ağır şart
lar alt ında o lduğunu idrâk edecek kudret ve kabil iyettedir. Onlar da kah
raman babalar ının yo lunda gitmeyi taahhüt etmiş insanlardır . 

Arkadaşlar ; burasını bu kadar söyledikten sonra, parti ler arasındaki 
an laşma meselesini y ine Sayın Barutçu ortaya attılar. Tabi î bunu en ev
vel yapacak kendilerinin olması lâzım gelir. Çünkü Demokrat Parti dört 
sene için iktidara gelmiştir. Dört seneden evvel ikt idardan a l ıkonması 
için mut laka ihtilâl lâzımdır. O olamıyacağına ve Demokrat Parti iktidar
da kalacağına göre, bütün partiler de memleket in tehl ikede o lduğunu 
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gördükler ine göre Demokrat Parti Hükümet ini desteklemek, onunla iş 
birliği yapmak mecburiyet indedir ler. Orta yerde yapı lması i cabeden ne 
bir seçim, ne de bir seçim propagandası için mevzu vardır. Memleke t in 
etrafını çevirmiş olan tehlikeleri görmiyecek, memleket te hemen hiçbir 
k imse yoktur, zanneder im. 

O n u n için bu hususta en evvel işe başl ıyacak olan Halk Partisi o lmak 
lâz ım gel irken, Halk Partisi memleket in dört bucağ ından, ipsiz sapsız in
sanlar ın da katıldığı heyetleri toplıyarak bu memleket te şuriş ç ıkarmak 
istemiştir. (Sağdan gürültüler). Misalini söyl iyeceğim. 

Arkadaşlar ; Malatya 'dan gelmiş bir zümre, bu heyete dâhil birisi, ben 
Ankara Mebusu Ömer Beyle konuşarak giderken meğer bizi takip ediyor
muş . Bizi konuşurken dinlemiş, otobüse bindim, o da otobüse bindi, si
zinle konuşmak ist iyorum dedi. Fakat burası yeri değildir, diyerek be
nimle beraber evime kadar geldi. Meğerse beni ö ldürmeye niyet etmiş. (Al
lah korusun sesleri). Kendis ine 150 lira yol parası veri lerek buraya geldiği
ni anlattı . Ve bu paranın da kendisine verilerek şefinin elini öpmek için 
get ir i lmiş o lduğunu söyledi. Şefiniz memleket inize ge lmez mi diye sor
dum, hayır gelmez, biz onun ayağına geliriz, dedi. Acaba sen bu 150 li
rayı bir senede kazanabil ir misin diye sordum, beni koğarlar dedi, çanta
sını silkti, çok perişan bir adam. Meğerse Malatyal ı deği lmiş, Ankara 'n ın 
Teneke Mahal lesi sakinlerinden birisi imiş. Ben kendis ine hakikat i anlat
t ım, beni ö ldürecek adam elimi öptü gitti. (Sağ ol sesleri). 

Şimdi arkadaşlar bu kanaatte olan arkadaşlar ımızın evvel emirde ya
pacağı işler hakikaten bu vahdet i temin etmektir. Ben D. Part inin idare 
c ihazlar ından, Hükümet inden arasıra burada şikâyet ed iyorum, hâlâ ik
tidarı ele a lmadı d iyorum. Hakikaten bugün çok insaflıca hareket e tmek
tedir, garazkârane davranmamaktadır , ben bitaraf bir insan olarak bunu 
görmektey im. Birçok zamanlar kritik ediyorum. 

Buna rağmen bir kısım arkadaşlarımız, onun yapmış o lduğu icraatı 
tenkid etmek, onların kudret ve kuvvetlerini azal tmak gayesi ile da imî 
surette propagandalar ına devam etmektedirler. 

F i lhakika D. Partinin iki Hükümet i de birçok aksakl ıklar yapmışt ı r . 

Fakat bu aksakl ıkların sebeplerini araştıracak olursak, bunun 30 sene

nin vermiş olduğu ıstırapların muhassalas ı o lduğunu görürüz. Y ık ı lmış , 

harap o lmuş, hurdehaş o lmuş olan bir idareyi dokuz ayda, bir senede, 

ıslah e tmeye acaba imkân var mıdır. Her taraf perişan, her taraf b i tmiş 

bir halde; memurlar kendi şefinin etrafında toplanarak ona hizmet e tmek 

gayesiyle vazife görmeye alışmışlardır. Şimdi ona bu al ışkanlığını bırak

t ırmak kolay değildir. O şekilde olmasaydı çoktan atmıştık. 
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Ben Demokrat Parti Hükümet inden bir r icada bu lunacağ ım. Hükü

metin bünye i asliyesini teşkil eden üç bakanl ık vardır. İçişleri, Adalet , 

Millî Savunma Bakanlıkları. Buralara siyasetin g i rmemesi lâzımdır. Bu 

bakanl ık lara siyaset girerse memlekette istikrar kalmaz. Tecrübesini 

yapt ık bundan evvel. Meselâ Feridun Fikri Düşünsel ' in seçim tutanağını 

tetkik ederken onun gayet yakın arkadaşı olan bir paşa kendis ini istik

bal etmiş. O paşayı şu kürsüden nasıl muaheze ettiğimizi unutmamış ı z -

dır. İşte bu, Halk Partisinin bütün bu bakanl ık lara da siyaseti sokması 

nın bir neticesidir. 

Paşayı ben çok iyi tanırım, gayet iyi bir askerdir, siyasetle iştigal et

mez. Fakat oradaki insanlar, Feridun Fikri Düşünsel ' i karşı ladı diye, si

yaset le iştigal eder olarak onu damgalamışlardır . Onun için arkadaşlar, 

Millî Savunma Bakanlığını, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanl ığ ını siya

setten tecrit e tmek lâzımdır. Hiçbir kumandan ın ne Halk Partisi ile, ne 

Demokra t Parti ile alâkası olmamalıdır . (Yoktur esasen sesleri). Tabi î yok

tur diyeceğiz. Ben var o lduğunu zannediyorum. Adalet Bakanl ığ ına gelin

ce; hâkimler imiz müstaki l değildir. Mahkemeler müstaki ldir , a m a onlar 

da tesir al t ında kalırsa, vaziyet ne olur? Onun için Adalet Bakanl ığ ına da 

siyasetin g i rmemesi lâzımdır. 

İçişleri Bakanlığı siyasetle iştigal ettiği için bunun ne gibi neticelerle 

karşı laştığını hep görüyoruz. 

İşte arkadaşlar, Adnan Menderes Hükümet ine bütün Türk mil let inin 
yüzde sekseni mutmain rey vermek kudretini göstermiştir. 

Adnan Menderes Hükümet i yalnız Türkiye 'nin değil, Türkiye 'n in te

veccühünü kazanmış milletlerin de inanına mazhardır . (Soldan alkışlar). 

İSMAİL BERKOK (Kayseri ) . - Aziz arkadaşlar, Hükümet in programı 

iki türlü tenkid ve mütalâa edilebilir. Birincisi programın dış ında kalarak 

afaki görüşlerle tenkid, ikincisi de programın içine girerek ve hayat hâdi

selerine dayanarak yapı lacak tenkidlerdir. Benim maruzat ım bu ikinci 

ş ıkka dayanacaktır . 

Aziz arkadaşlar, okunan program, Hükümet in halka doğru g iden ve 

halk içine giren bir yol üzerinde bu lunduğunu göstermektedir . Bu prog

ram aynı zamanda yapıcı bir karakter taşımaktadır. Demokrat ik rej imin 

karakterist ik vasıfları olan bu cihetler çok müh im olduğu kadar da çok 

yer indedir . Bunun aksisi var mı idi? Evet. Son inkılâba kadar devletçil ik 

s istemine sıkı sıkıya bağlı olan eski Hükümet halktan uzaklaşmış , hattâ 

halka karşı cephe almıştı. Halk, Hükümet i ancak tahsildarı, j andarmas ı 

ve polisi ile tanıyordu. Bu bir hakikattir. Bu hakikati , Sarız Kazas ın ın Ya-
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lak Köyünden Kadir namında birisi şöyle ifade etmişti : (Siz o turdunuz 

kanunlar yapıyorsunuz, kararlar veriyorsunuz. Fakat da ima bize karşı 

cephe alıyor ve itimatsızlık gösteriyorsunuz, neden? 

Biz bu vatanın evlâdı değil miyiz? Biz bu memleket i sevmiyor muyuz , 

biz bu memleket i düşünmüyor muyuz? Eğer bizi düşünür, b iz im fikirle

r imizi alır, biz im müzaheret imiz i temin ederseniz, muhakkakt ı r ki her iş

te daha kolaylıkla ve daha az masrafla muvaffak o lursunuz. ) . 

Muhte rem arkadaşlar, o köylü kendi şivesiyle bunlar ı t amamen söy

lemiştir. Bu sözler bu memleket in o lgunluğunu, bu mil letin artık her 

hangi bir vesayeti kabul edemiyeceğini , demokrat ik rej imin bütün şart-

lariyle tahakkuk ettiri lmesini istediğini, Kanunun (Millet iradesinin ifa

desidir ) şekl inde klâsik tarifinin doğruluğunu göstermektedir . 

Muhte rem arkadaşlar ım, Türkün ruhu büyük şehirlerin, Türkün ru

hunu büyük şehirlerin kozmopol i t muhit inden bütün açıklığiyle görmek 

biraz güçtür. Fakat o ruhun tezahürleri, memleket imin sâf ve temiz köy 

ve kasabalar ında da ima parlamaktadır. Milletin hakiki k ıymet ini ifade 

eden bu tezahürler hepimiz için iftihar ve ümit kaynağı olmalıdır. 

Programın umumi karakterini bu suretle tebarüz ett irdikten sonra 

programın bâzı mevzular ına kısaca temas etmek ist iyorum. 

1 inci Hükümetçe , aşağı yukarı çoğu grup hal inde o lmak üzere 21 ka

nun hazır lanmış, ayrıca da müh im kararlar veri lmiş bulunmaktadır . Bu 

kanun, kararlardan hayvancıl ık, ziraat yol ve ağnam vergi lerinin, içki in

hisarının kaldırı lacağı hakkındaki kanun ve kararlar Hükümet in halkı 

ist ismar değil, fakat halka hizmet yo lunda ve emel inde bu lunduğunun 

aşikâr ve objektif delilleridir. Bu itibarla Hükümet i takdire şayan bulu

rum. 

Ancak, kanunlar ın hazır lanmasında, onun "Kanun millî i radenin ifa

desidir" şekl indeki klâsik tarifine bağlı ka lmak zarureti vardır. Bir köylü

nün yukarda misal olarak arzettiğim mütalâları bu tarzdaki hareket in 

zaruret ini ve isabetini gösterir. 

Sırf Avrupai ve afaki bilgilerin mahsulü olan kanunlar ın mil letin in

kişafa doğru olan seyrini frenlediğini kabul etmeliyiz. Bu gibi kanunla 

muhi t inde kendimizi harekette sanırız. Evet harekettir, fakat yer inde 

sayma hareketi . 

Şu halde kanunlar ımız şu kaynaklardan temin edi lecek ma l zeme ile 

vücuda getiri lmelidir. Bilgilerle beslenmiş kültür, halkımız ın ihtiyaç ve 

düşünüş tarzları, tecrübesi. 
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2. Hükümet programında istikrar ve hürriyet mevzular ına ehemmi

yet le temas edilmiş bulunmaktadır . 

Bu müh im mevzular ın tahakkukunu yalnız kanunlardan bek lemek 

doğru değildir. Müsaadeniz le bu kanaat imin izahı o lmak üzere size bir 

hâdiseden bahsedeceğ im: 

(Ben İstiklâl Mücadelesinin ilk saflarında, merkezi A m a s y a olan Mer

kez Ordusunda istihbarat ve askeri polis teşkilâtının baş ında id im. O za

m a n memleket in içi hâdiselerle çalkalanıyordu. Biz ordu mıntakas ında 

bu lunan idare makamlar ına şunları sormuştuk: Mıntakanızda ne gibi 

hâdiseler oldu ve oluyor? Bunların sebepleri ve bu gibi hâdiseler in önlen

mesi çareleri nedir?) Buna müttehiden veri len cevap şu oldu: Jandarma 

kuvvet ini art ırmak. O zaman ordu komutanı olan merhum ve muhte rem 

Nurett in Paşa şunu söylemişti : (Gördünüz mü? Hepsi kuvvet i istiyor. Bi

raz da kafasını işletmek ihtiyacını duymuş olan kimse yok. ) 

Ş imdi memlekette baş gösteren hâdiseler kahir ekseriyet in, idari ha

taların neticesi ve millî bünyemize uygun olmıyan rejimlerin ve kanunla

rın aksülâmel ler i o lduğunu ispat edecek birçok misaller z ikredecek vazi

yetteyiz. Şu halde, istikrar ve hürriyetin yalnız kanun ile ve kuvvet le de

ğil, fakat aynı zamanda dirayet ve kiyasetimizi kul lanmakla sağlanacağı

nı kabul etmeliyiz. Gösteri lecek bu dirayetledir ki halkın fikir ve v icdan

larına müessir o lmak imkânı kazanılabil ir ve bu vasıta ile halkın müza

hereti temin edilir. Esasen Demokrat ik idarenin en büyük hususiyet i , 

hükümet ile halkın kaynaşarak ve el ele vererek çal ışmalarının teminidir . 

Eğer idare vasıtası yalnız kuvvetten ibaret olsa idi, o zaman yüksek tah

sil gö rmüş idarecilere lüzum kalmazdı . 

Hürriyete gelince: Hürriyet ferdin olduğu kadar cemiyet in de tabiî bir 

hakkıdır . Ferdin ve cemiyetin inkişaf ve tekâmülü ancak bir hürr iyet ni

zamı içinde mümkündür . Fakat bir cemiyet in tekevvün etmesi , o cemiye

ti terkip eden fertlerin hak ve hürriyet ler inden karşılıklı bâzı feragatler ve 

fedakârl ıklar göstermeleri ile mümkündür . 

Hudutsuz hürriyet en ağır tahakküm ve istibdat kaynağıdır . Fran

sa'da (Leon Blum) Sosyalist Kabinesinin dâhil iye nazırı o lan (Salang-

ro) 'nun matbuat ın hücumlar ına dayanamıyarak intihar ettiği herkesçe 

ma lûmdur . O zaman bir zat "işte bu, hürriyetin ist ibdadıdır" demişt i . 

Ahar ın hürriyetine taaruz etmekle, mülkiyete ve meskene tecavüz e tmek 

aras ında fark yoktur. Şu halde Devlet bir adamın malını, mü lkünü , ca

nını tecavüzden korumak vazifesiyle nasıl mükel le f ise hürriyet nizamı

nın masuniyet i ile de aynı derecede mesuldür. 
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Bunun için zaruret hâsıl o lursa Hükümet , kanuni müeyyideler le ha
rekete geçer. İşte Hükümet i bugün, bu kararı vermek mecbur iyet i ile kar
şı laşmış bir vaziyette bu lunduğunu görüyoruz. 

Devlet bünyes inde dördüncü kuvveti teşkil edecek bir ehemmiye t te 
bu lunan matbuat mekanizması , hedefini şaşmaz ve iyi işler ise, hüküme
ti, böy le temenni o lunmıyacak bir hareket tarzını ihtiyar e tmek zarure
t inden kurtarabil irdi. 

Her sahada, her zaman millete, doğru yolu göstermek gibi büyük hiz
metler ifa etmiş olan matbuatımız, bu sahada da Hükümete müzahere t 
e tmek suretiyle çok büyük ve şerefli hizmetler yapmış ve hürriyet niza
mını zede lemekten kurtarmış olurdu. 

3. Hükümet , programıyla, kökü dışarda olan teşekküller in göstere
cekleri faaliyetlerin müsamaha ile karşı lanmayacağını katî bir ifade ile 
söylemektedir . Çok haklı, fakat kökü dışarda olan bu teşekkül ler in tes
pit inde çok dikkatli ve titiz davranmak lâzımdır. Bunlar aras ında kendi
sini doğuluk perdesiyle kamufle ederek millî bünyemiz in derinl iklerine 
soku lmuş ve da ima oralarda zehirlerini akıtmakta olan teşekküller bu 
lunduğunu da unutmamal ıdır . 

Hayvancı l ık ve ziraat: 

Bence halkın hayat standardına tesir yapacak iktisadi faaliyetlerin, 
keza hükümet i halkın içine sokacak ve halk ile kaynaşt ıracak ve iş birli
ği yapmas ına vesile olacak teşebbüslerin başında da hayvancı l ık ve çift
çilik gelir. 

Ben im kanaat imce, iktisadi bünyemiz in esasını hayvancı l ık ve ziraat 
teşkil eder. Ancak hayvancılık ve ziraatle dünya piyasasında yer alabiliriz. 

Bu bakımlardan Hükümet in bunlara verdiği ehemmiye t tam yer inde
dir. Ancak bu gayenin tahakkukunu temin etmek için muhtel i f karakter
deki mıntakalardan mürekkep olan memleket imiz in hususiyet ler ini iyi 
bi len ve bu hususiyet lere göre tedbir almak mesleke ve kifayetlerini haiz 
olan personel lere, bundan sonra da memleket imiz in muhtel i f şart lar ına 
göre işler bir teşkilâta ihtiyaç vardır. Ben bir köy lüyüm ve da ima köyüm
le i lgil iyim. Bütün ömrüm boyunca köyümde zirai faaliyetlerin eseri o lan 
bir inkişaf ve i lerleme görmedim. 

Buna mukabi l gördüğüm şey, da ima artan bir fakrü sefalettir. Bu ne
ticeyi yalnız ziraat teşkilâtına atfetmek insafsızl ığında bu lunacak deği
l im. Bu halin müterak im birçok sebeplerin eseri o lduğuna kani im. Fakat 
bu sebepler de Ziraat Vekâlet inin kuvvetli bir hissesi o lduğu inkâr o lu-
namıyacak bir hakikattir. 

Bana hâdiseler şunu gösteriyor: Ben Ezine'de alay komutan ı idim. 

Orada birçok zeytinlikler vardı, bunları ben gezdim. Bunlar ın iç inden bir 
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kısım zeytin ağaçlarının kuruduğunu gördüm, nedir bunlar diye sordum. 
Efendim, bir ziraat memuru geldi, bir ilâç sıktı bu ağaçların hepsi kuru
du dediler. Şehre döndüm, vaziyeti belediye re is inden sordum. Ziraat 
memuru geldi, anlattı. İtalya'dan bir ilâç getiri lmiş ve bu ağaçlar bu ilâç
la i laçlanmış, o da ağaçları kurutmuş. Bu ilâcın dozu İtalya'ya göre ya
pı lmış, biz imkilere göre değil, Bu doz da bütün ağaçları kurutmuştur . Bu 
mahal l î kurumalar ın bilgisizlik ve noksanl ığ ından ileri gelmiştir. 

Bir Ziraat Teşkilât Kanununun haz ır lanmakta o lduğunu işit iyoruz. 
Fakat Amer ikanvar i olan bu teşkilâtın büyük masrafları müste l z im oldu
ğunu da işitiyoruz. Mahiyetteki itibariyle Hükümet i halkın içine sokan 
böyle bir teşkilât çok lâzım ve mühimdir . Fakat büyük masraf lar ı müs -
telzimdir. Ancak aynı neticeyi verecek, fakat daha sabit bir teşkilât vücu
da get irmek acaba mümkün değil midir? 

Lüleburgaz 'da aşı hikâyesi: 

Ben böyle bir teşkilât için tutamak olacağını tahmin ett iğim bir şey 
düşünmüyorum: 

Meselâ; her kazaya römorklu bir cip verel im. Bu cipten şöyle istifade 

edi lmelidir: 

1. Lüzumunda kaymakam da istifade eder. 

U m u m i kalk ınma plânına göre; 

2. Her kazada ziraat memuru , baytar, doktor, bir mühend is ve maar i f 
memur lar ından mürekkep bir kalk ınma ekibi teşkil edilmelidir. Bu ekip 
muayyen zamanlarda ve mevsimlerde köyleri gezerler. Herkes kendi 
branş ına göre köyleri tetkik eder, al ınacak tedbirleri l ü zumuna göre köy
lüye anlatırlar ve aynı zamanda bağlı bulunduklar ı makamlara rapor la 
bildirirler. Bunlardan m ü m k ü n olanlar köylüye yaptırıl ır. M ü m k ü n olmı-
yanlar ı ise Devlet yapar. 

Böyle kolektif bir tetkik ve temasın tesiri çok büyük olacaktır. Halk 
bu suretle kendisinin yalnız vergi ve angarya için aranmadığ ını , fakat 
kendisini düşünen, kendisi ile iş birliği yapan, bir rejimin teessüs ettiği
ni görecektir . Bu suretle halk ferahlanacak, oh diyecektir. 

Kayseri 'de esnaftan mütevaz ı bir zat şunu söylemişti : 

İktisadi bir kalk ınma istiyorsanız, müstahsi l in heves ve gayret ini ar-

tırınız. 

Arkadaşlar ; 

3. Memleket imiz için bir kalk ınma plânına ihtiyaç vardır. Bu plânın 
Hükümet in muhtel i f idare branşlarının, kolektif çal ışmalarını temin ede
cek bir mahiyet i haiz olması lâzımdır. 
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Bu tarzdaki çal ışma ile hem parça müh im tasarruflar yapı lmış , h em 
de çal ışmalar daha müessir ve randımanlı o lmuş olur. 

4. Maari f işleri: Maari f Vekâlet inin vazifesi, vatandaşlara yal ınız oku
m a ya zma öğretmek değildir. Fakat, ferdin varlığını vücuda getiren fikir, 
ruh, beden unsurlarının mütevazin bir surette gel işmelerini sağ lamak bu 
surette (muvazenel i , idealist ve ilim ve ahlâk ile mücehhez ) fertler yet iş
t irmektir. Hükümet de programında bunu söylemek istiyor. Fakat ş imdi
ye kadar tatbik edi lmiş olan maari f sistemi ile bu gayeye var ı lması im
kânsızdır . 

Eğer Maari f Vekâleti vazifesinin ehemmiyet i ile mütenas ip bir muvaf
fakiyet elde etmek istiyor ise, gerek öğretme sistemlerinin gerekse ders 
programlar ının dikkatle ve yeniden gözden geçiri lmesi lüzumunu kabul 
etmelidir. Ancak bu gözden geçirme işi her nevi tahditci ve tehditçi z ih
niyet lerden uzak, her nevi kaynaktan istifade edi lmesi zaruret ini takdir 
edecek geniş bir anlayış ile yapılmalıdır. Realist ve enerjik Bakanımız ın 
şu ve bu tesirler alt ında kalmıyarak maari f işlerimizi yukar ıda arzett iğ im 
şart lara göre plânlıyacağını ve yürüteceğini ümit edebiliriz. 

5. Hükümet in , memleket in sağlık durumuna icabı kadar ehemmiye t 
verdiği görülmektedir . Hükümet in bu faaliyeti yalnız hastaneler i çoğalt
mak hususunda inhisar etmemelidir. 

Fakat ayni zamanda mevcut hastane ve müesseseler in halkın müra
caatını şefkatle karşı layacak ve onlardan lüzumlu itinayı es i rgemiyecek 
bir şekilde işlenmeleri sağlamalıdır. Vilâyet hastaneler inde gördüğü lâ-
kaydi ve itinasızlığın hattâ hakaretin tesiri ile Ankara 'ya kadar gelen has
taların müteval i müracaat lar ı karşısındayız. 

6. Millî Savunma: 

Bunun ehemmiyet i hakkında tek kel ime dahi söylemeyi lüzumsuz gö
rürüm. Yalnız ordunun sevk ve idare, talim ve terbiyesinde, teşkilât ve 
seferberlik işlerinde, ordunun kültür muhit inde çal ışmış ve memleket i 
mizin girdiği ve karşılaştığı harblere katı lmış bir arkadaşınız olarak ordu
nun teşkilât ve işlemesi işlerinin dikkatle ve iht imam ile bir daha gözden 
geçir i lmesi lüzumuna katiyen inanmakta bu lunduğumu arz etmeyi zaru
ri telâkki ederim. 

7. Hariciye işleri: 

Memleket imizde vukubulan iç vaziyet inkılâbına muvaz i ve onunla 
mütenas ip olarak dış işlerimizde de inkılâplar yapı ldığını g ö rmemek 
m ü m k ü n değildir. 

Bu inkılâbın neticesi olan bugünkü siyasi durumumuz la gurur ve if
tihar duyabil ir iz. 
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Ancak jeopolit ik mevki imiz, dünya emniyet i bak ımından stratejik 
mihver üzer inde bulunuşumuz, tarihî kıymetimiz, dünya ve insanl ığa 
bugünkü hizmetimiz, yüzlerce milyon insanın samimî ve kalbî prestij le-
riyle, hele var olan etnik bünyemiz , bize daha yüksek mevki ler kazandır
maya müsaitt ir . Bütün bu şartları ihtiva eden bir anlayışla takibedeceği-
miz siyaset, bize böyle bir mevkii temin edebilir. Fakat bunun için vatan 
ve milleti bugünkü vaziyet inden kurtarmak, onu ruhunda ve var l ığ ında 
mündemiç kıymetlerle teçhiz etmek, bu suretle dünyada müstahak oldu
ğu mevkie yüksel tmek mefkuresi etrafında toplanmış, millî birl ik cephe
si vücuda getirmeliyiz. Şahsi ihtiraslara kapılarak bu büyük mefkureyi 
görmemek, onun tahakkukuna müteveccih emel ve gayretleri zede lemek 
yo lunda hareket edenler, bu milletin namuslu evlâtları o lduklar ını iddia 
edemezler . (Soldan bravo sesleri) 

B A Ş K A N - Demokrat Parti Meclis Grubu sözcüsü Muhidd in Erener. 

M U H İ D D İ N ERENER (İzmir) - Muhterem arkadaşlar ım, İkinci Adnan 
Menderes Hükümet in in Yüksek Meclisimize sunmuş olduğu beyanname 
ana hatları itibariyle Birinci Adnan Menderes Hükümet in in programının 
devamından ibaret o lmakla beraber, günün değişen şartları muvacehe
sinde izahına ve yeniden umumi efkârın gözleri önüne konmaya lüzum 
görülen hususat bu beyannamede sureti mahsusada kaleme a l ınmış bu
lunmaktadır . Bu görüşler içerisinde yüksek değerde ehemmiyet i haiz ola
rak ve günün şartları itibariyle üzerinde durulması zaruri telâkki edi len, 
bir de Hükümet in vicdan hürriyeti bahsindeki görüşünü teyiden ve eski
den beyan etmiş olması keyfiyeti vardır. 

Arkadaşlar : Anayasaya göre Devletimiz v icdan hürriyeti bahs inde , lâ-
yikl ik prensibini kabul etmiş bulunuyor. Programda bu prensibe müta-
allik olarak din ile dünya işlerini birbirinden ayrı tutmayı ve v icdan hür
riyetini baskı altında bulundurmamayı , demokras in in ana prensipler in
den addetmekteyiz . 

Ne dindarların, ne de kendini dinle alâkalı görmiyenler in birbirlerini 
karşıl ıklı o larak baskı altına almalarına ve bu suretle vatandaşlar ın züm
releşip iki karargâh haline gelmelerine asla müsaade e tmemek icabeder. 

Milletleri yükselten ileri ve medeni fikirleri ve prensipleri destekleyip 
muzaffer k ı lmak iç pol i t ikamızda da ima göz önünde tutacağımız bir esas 
olacaktır. 

Arkadaşlar , bu okuduğum üç cümle içinde lâyiklik ve v icdan hürriye
ti esasının ifadesi mükemmel bir surette yer bulmaktadır . 

Muhte rem arkadaşlar, bugünün en müh im bahis ler inden birisidir. 
Bugün içerisine girmiş o lduğumuz hürriyet n izamında elbette ki v icdan 
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hürriyet bahsini de bütün şümulü ve kemaliyle tatbik e tmek, ancak, bu 
v icdan hürriyetini şümuliyle tatbik ederken millete mal o lmuş inkılâpla
rımızı mahfuz tutmakla beraber bunun kisvesi alt ında diğer b i r tak ım 
muzır cereyanların meydana gelmesine ve geniş lemesine mâni o lmak yo 
lunun bulunmas ı da esastır. Binaenaleyh, lâyiklik, bugüne kadar birçok 
memleke lerde tecrübe edi lmiş, i lmen hudut ve şümulü tespit edi lmiş bir 
esas o lduğuna ve bu esas da şu üç cümlenin içerisinde en veciz bir şe
kilde ifade edi lmiş o lduğuna göre, artık Hükümet in bu bahiste söylene
cek daha başka sözlerini bek lememek iktiza eder. Çünki teferruata mü-
taallik söylenecek olan lüzumsuz haşviyatın fayda yer ine zarar get irece
ği da ima görülmüş ve görülmektedir. 

Son günlerde memlekette irtica olduğu şekl inde bir iddia ortaya atıl
dı ve bu iddianın muhalefet mahfi l lerinde de akisleri görüldü. B u n a m u 
kabil Hükümet memlekette irtica diye vasıf landırı lacak bir hareket in iz
lerinin dahi mevcut bulunmadığ ını katiyetle ifade etti. Bugün de bu iddi
as ında ısrar etmektedir. 

Arkadaşlar ; lâyiklik bahsinde ne kadar titiz o lmak iktiza ediyorsa 

memleket te irticaın mevcudiyet ini iddia etmek bahs inde de o kadar titiz 

o lmak mecburiyet indeyiz . (Soldan bravo sesleri). İrticai muayyen vasıfla-

riyle tâyin ve tespit edip irticaın mevcudiyet ini gösteren kâfi deliller ve va

kıalar ortaya konmaksız ın ileriye atılan irtica iddiaları, bir bak ımdan ne

ticeleri itibariyle dini yine siyasete alet etmek gibi hiç k imse taraf ından 

arzu lanmıyan ve arzulanması caiz olmıyan bir âkibet doğurabil ir . 

Muhte rem arkadaşlarım; bu bahiste memleketşümul bir görüşün sa

mimiyet le ortaya konmuş bulunması şarttır. Biz Demokrat Parti o larak 

programımız la ve bugün icra mesuliyetini üzer imizde taş ımakla da hü

kümet dili ile bu husustaki görüşlerimizi bütün vuzuhu ile apaçık mey

dana koymuş bulunuyoruz. Ancak, bizden de gayrisinin, bu bahis hak

kında sadece eskiden beri söylenegelen lâfların tekrar ileriye sürülmes in

den başka, samimiyet le bir ifadeye rastlamıyoruz. Bu bahs in böyle tered

dütler yaratacak şekilde devam edip gitmesine imkân yoktur. Bütün bu, 

irt ica vardır, ve saire gibi iddialar bir tarafın henüz bütün açıklığı ile ve 

samimiyet le görüşünü belli e tmemiş olmasındandır; zararı yok, bu görüş 

Demokra t Parti görüşüne uymayabil ir , bu görüş, b irçok vatandaşlar ın 

görüşüne uymayabil ir . Bu görüş belki birçok vatandaşlar ın fikrine tema

yü lüne ve kanaatler ine uymayabil ir . Bu bahiste her ne o lursa o lsun, bü

tün neticelerini göze alıp kanaatleri açıkça ortaya koymak lâzımdır. Kal

dı ki, samimiyet le ortaya koydukları takdirde bu bahiste muhalefet in biz

den ayrı bir şey düşündüğüne inanmak dahi istemiyoruz ve bunda şüp-
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hemiz dahi yoktur. Şikâyetimiz bu bahiste açık kapı bırakı lmış o lmasın

dandır. 

Arkadaş lar ım, bunu ifade ederken yakın günlerin bir hâdises ine ta-
mas e tmeden geçemiyeceğim. Memlekette irtica olduğu iddiası üzer ine 
İstanbul 'da bir kısım talebe vatandaşlar ımızın bâzı nümayiş hareket ler i
ne tevessül ettikleri görüldü. Biz, gençliğin inkılâpları ko ruma bahs inde
ki hassasiyet ini şükranla karşılarız. Ancak bizi müteel l im eden en mü
him nokta gençliğin bu kadar asil bir hareketi yaparken memleke t ka
nunlar ını ihlâl etmiş mevkie düşmüş olmasıdır. Bundan z iyade bizi üzen 
maalese f matbuat ımız ın, bu hareketin muhasebes in i yaparken, kanun
ların ihlâli keyfiyetinin bir müddet hiç nazara a l ınmaması ve bir müdde t 
sonra da şöyle kıyıdan kenardan temasla geçiştiri lmiş olmasıdır . 

Arkadaşlar , her şeyden ve her şeyden evvel inkılâpların korunmas ı 
memleket in beka ve istiklâli, memleket kanunlar ına katî şeki lde itaatle 
huzur ve sükûnun muhafazasiyle kabil olacağı gayrikabil i inkârdır. Her 
hangi bir inkılâbı korumak için harekete geçi l irken mer'i kanunlar ın hü
kümler in i ç iğnemeye tevessül etmek memlekette bir anarşi ve huzursuz
luk kapısını açmakla müsavidir . Biz Türk gençliğini bu memleket in istik
bal inin sahibi olarak, vatanperver ve faziletkâr olarak müta lâa ediyoruz. 
Biz, bu gençl iğin, bu memlekette da ima hayra alet olabileceğini ve mem
leketin yükse lmes inde büyük hizmetler ifa edegeldiğini ve bundan sonra 
da ifa edeceğini kabul ediyoruz, buna inanıyoruz. Fakat arkadaşlar genç
lik memleket in içerisinde bu vazifelerini ifa ederken gerek inkılâpları ko
rumakta , gerek milletçe arzu edilen birçok hususlar ifade e tmekte kanun 
muvacehes inde sadece umumi efkârın aydın ve münevver bir parçasın
dan ibarettir. Onun dışındaki fiilî vazifeler millî iradeye dayanan hükü
metlere aittir. Bu noktanın bi lhassa bi l inmesinde biz bu memleket in hu
zur ve istikrarı bakımından faydalar mütalâa etmekteyiz. 

Muhte rem arkadaşlar, biraz evvel muhalefet adına görüşen Faik Ah

med Barutçu arkadaş sözlerini bitirirken, muhalefet in büyük memleke t 

dâvalar ında fikrinin a l ınmasında da ima ve da ima faydalar o lduğunu ve 

muhalefet in fikrini a lmak hususunda tecrübelere g ir işmenin yer inde bir 

hareket o lduğunu ileri sürdüler. 

Aziz arkadaşlar; 22 Mayısta buraya geldiğimiz zaman muhal i f bir par

tinin bü tün ıstıraplarını dünyada çekilebilecek bu büyük nispette çekmiş 

bir part inin mensuplar ı olarak buraya geldik. Sözünü d in le tememenin, 

siyasi haklar ına riayet edi lmemenin, takip edi lmenin, işkence görmenin 

envaına mâruz kalarak beş sene bunu nefsimizde tecrübe ede ede bura

ya geldik. (Soldan bravo sesleri) . Buraya geldiğimiz zaman iç imizde yer 
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a lmış olan his bizden başka insanların da bir daha bu ıstırapları çekme

sine müsaade ve müsamaha etmemek idi. Bugün de bu samimî düşün

celerimizi muhafaza etmekteyiz. (Soldan alkışlar, Sağdan bir mil letvekil i 

- bir de bize sorun) . 

MUHİTT İN ERENER (Devamla) - Ancak muhterem arkadaşlar ım; iyi 

bir hava içinde seçimler yapı lmış, millî iradenin tam tecellisi yer ine gel

miş . Böylel ikle bir iktidar teessüs etmiş, orta yerde artık büyük geçimsiz

likleri icabettirir hiç birşey ka lmamışken daha buraya geldiğ imiz in ilk 

günler inden itibaren maalesef C. H. Partisi muhalefet ini şedit bir şeki lde 

iktidarı y ıpratma yo lunda gördük. 

Arkadaşlar ım, k imseye bühtan etmek istemiyorum. Burada m ü m k ü n 

mertebe hakikatlara sadık kalarak konuşmaktay ım. 

İlk günden itibaren bizim vaitlerimize sadık ka lmadığ ımızdan bahse

dildi. Henüz vaitlerimizi yerine getirmek için icabeden zamanı dahi elde 

etmiş değildik. İlk günden itibaren Devleti idarede ehil o lmadığ ımız ileri 

sürüldü. Daha dört sene iktidarda kalacağımız düşünülmedi . İlk günden 

it ibaren siyasi emniyet i yok ettiğimiz ileri sürüldü. Hepimiz el lerimizi vic

danlar ımıza koyarak bi lmekteyiz ki, Demokrat Parti Hükümet i hiç bir za

m a n siyasi emniyet i yok edecek bir yola tevessül etmemişt i . Eğer teves

sül etmiş olsaydı onun teminatı, onun sigortası olan Yüksek Mecl is bu

rada onu pek âlâ takip edebilir ve menetme yolunu bilirdi. 

Y ine bu meyanda askerî emniyetin yokedildiği şu, o lduğu, bu o lduğu 
yo lunda birtakım haksız isnat ve iddialar ileri sürüldü. Bunun yanında, 
büyük teessürle arzediyorum, maateessüf Cumhur iyet Halk Part is inde 
eski şeflik bid'atlerinin yeniden yer bulmaya başladığını görmek gibi bir 
talihsizliğe uğradık. (Soldan bravo sesleri). 

Arkadaşlar ; 14 Mayıs kazançları, Faik Ahmed Beyefendinin buyurdu

ğu gibi, bütün millete mal o lmuş kazançlardır ve 14 Mayıstan evvelki re

j imin tasfiyesini el lerimizdeki vekâletnameler âmirdir. Ve kendi ler inin el

lerine milletin verdiği vekâletnamelerde de bu emir mündemiçt i r . Bu 

şartlar alt ında ve hüsnüniyet le sarıldığımız bu dâvada, maalese f bizi bu 

kadar şüpheye düşürecek araz karşısında biz hangi cesaretle muhale fe

te danışabi l irdik arkadaşlar?. Muhalefet ve muhalefet in başı, büyük bir 

çoğunlukla millî iradeyi temsil eden iktidarı ehil dahi görmedi . Kendi dü

şünceler inin da ima iyi olacağı, bizim düşünceler imiz in kötü o lduğu ka

naatini ve hissini bize verdikten sonra neyi danışacakt ık?. 

Hafızalarımızı geriye doğru çevirirseniz hepiniz teker teker hatır laya

caksınız, icraat olarak neye giriştikçe karşımızda Cumhur iye t Halk Par-
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tisini bulduk, ta köyün içinde bulduk. Maalesef büyük üzüntüler doğur

mas ına rağmen ve bunu gidermek için elden gelen gayreti sarfetmiş ol

mamıza rağmen henüz muhalefette bize karşı iş birliği y apmak için bir 

emare görmedik. 

Bugün Faik Ahmed Beyin sözlerinden böyle bir arzuyu anlar gibiyiz. 

Eğer bunu fiiliyat sahasına getirmeye muvaffak olursak bahtiyar olacağız. 

Ben im maruzat ım bundan ibarettir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) . 

B A Ş K A N - Remzi Oğuz Arık. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) - Muhterem arkadaşlar, böyle bir gün

de bâzı şeylerin muhasebesini yapmak fena olmıyacaktır kanaat indey im. 

Faik Ahme t Beyin okuduğu muhalefet beyannames in in yahut cevabı

nın, ş imdiye kadar Taslamadığımız, yapıcı tarafları hakikaten bize bâzı 

şeyleri yen iden ele almak ve bizim 14 Mayıstan sonra burada tecrübeye 

giriştiğimiz bir zihniyetin tahakkuk etmesi için el birliği ile yen iden bir 

yo la g i rmek teşebbüsünü bize telkin etmektedir. 

Kabul buyurursunuz ki, daha işe başladığı anda kendis inin en sala
hiyetli insanının dili ile "Devri sabık yaratmıyacağız" diyen ve buradaki 
büyük ekseriyetinin çıkartmış olduğu Af Kanunu ile (Bize bu Af Kanunu 
neler getirirse getirsin ve bizi ne kadar i tham altına sokarsa soksun, bir
takım arkadaşlar ve vatandaşlar tarafından bu mübarek endişe istediği 
kadar yanl ış tefsirlere uğrasın) gönüllere huzur, emniyet veren Demokra t 
Partiyi; o zaman işe başlarken, bu Demokrat Parti denen mekanizmay ı , 
siyasi mekinazmayı hangi hislerin, hangi mübarek düşünceler in tahrik 
ettiğini kolayca anlayabiliriz. Bunlar tarihe geçmiş hâdiseler o lduğu için
dir ki şu veya bu sözden veya dedikodulardan uzak olarak b u n u n üze
r inde duruyorum. Bu iki hâdise Demokrat Parti mekanizmas ın ın , nasıl 
maziyi bir tarafa bırakarak kardeş kavgası yer ine büyük bir an laşma zih
niyetini ikame etmek istediğini ve memleket in muhtaç o lduğu bütün me
selelerde kardeşçe, elele vererek geçinmek istediğini açık olarak göster
mektedir . Bu tarihe malo lmuş endişeyi biraz sonra tekrar hatır l ıyacağız. 
Bunu ş imdiden kaydetmek mecburiyet indeyim. 

Demokrat Partinin İkinci Adnan Menderes Kabinesi Beyannames in i 

okuduktan sonra, hattâ okumadan evvel, yalnız Kabine değişikl iği ile, yer 

yer efkârı umumiyenin tezahürlerine uğramıştır. Bir beyannamenin mu

ayyen bâzı noktalarını (Fikir hürriyeti, v icdan hürriyeti ve nihayet kökü 

dışarda olan teşekküllerle mücadele endişesine dayanan noktasını ) ele 

a lmak, bir taraftan da muhalefetteki arkadaşlarımızın cevaplarını ele alıp 

Kabine değişikliği dolayısiyle basına akseden veya ettiri len endişeler le 
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karşı laştır ıp tahlil etmek istiyorum. Hükümet programında yalnız bu 
noktalar ı ele alışının sebebi vardır. 

Arkadaşlar ; bütün programlarda her noktayı yapabi lmek için insan 
e l emanına ihtiyaç vardır. İnsanı ise, asıl kafası, gönlü meydana getirir. 
Bu bakımdandır ki; Demokrat Parti Hükümet in in ele a lmış o lduğu prog
r amda v icdan ve tefekkür hürriyetini, kökü dışarda olan cemiyet ler me
selesine veri len ehemmiyet i , hakikaten, işlerin bir nevi omurga kemiğ i gi
bi ele a lmak, bütün hâdiseleri bunun ışığında müta lâa e tmek doğru olur 
zanned iyorum. 

Muhterem arkadaşlar, böyle bir mütalâaya girişirken biz muhale fet 
ve muvafakat , baştan aşağı bir nesil muhasebes i yapmak üstündeyiz . 
Hakikaten, şunu bi lmek ve bi ldirmek zorundayız ki; Fatih'ten, Genç Os
man 'dan, Müteferrika İbrahim Efendiden, şu, Fredrik 'ten yard ım isteyen, 
fikir istiyen Üçüncü Mustafa 'dan, onun oğlu Üçüncü Sel im'den, İkinci 
Mahmut ' tan ve ondan sonra, Şinasi ' lerden, Ali Süavi ' lerden, Namık Ke
mal ' lerden geçerek 1908 Meşrutiyetine, biz im nesil lerimize kadar gelen 
büyük hasret in mânası üstünde bir an dural ım. 

Bu hasret in ifadesi: Terakki ve teceddüttür. Mensup oldukları cemi
yeti yükse l tmek istiyen bütün o idealistler nesli, hakikatta terakkinin, 
yeni l iğ in hasretini çekmişlerdir. Bu hasret şimdi adına (Cumhur iye t nes
li) denen - muvafık, muhal i f - hepimize mal o lmuş, müspet i lme dayanan 
Batı medeniyet i hasreti değil midir? Terakki, teceddüt derken bütün hür
riyetlerin hasretini de içine alan bir hasretten bahsed iyorum. Bu mâna
da, Fatih' in Bellini kardeşleri getirmesi; Genç Osman' ın o güzel ıs lahat 
teşebbüsleri , Müteferrika İbrahim'in bir İbrahim Paşa bir Üçüncü Ahmet 
bulması ; Koca Ragıp Paşanın devri, bir Üçüncü Sel im ve onun peş inden 
gelen nesiller... Tesadüf olamaz. Ama, 1908 Meşrut iyet inden sonra bile, 
bir Gökalp 'm yet işmesine rağmen, bu nesillerin istediği tam olarak ne 
formüle edi lmiş, ne gerçekleşebilmiştir. 

Bütün bu hasretin gerçekleşmesi bizim nesl imize nasip o lmuştur . 

Galiba, bugün asıl üzerinde durulacak nokta budur. Bu nesi l lerden son

ra bize, Millî Mücadelemize kadar gelen ve ondan evvelki Meşrut iyet nes

linin Gökalp diliyle ifadesini bu lmuş olan bütün bu hasretler, görüyoruz 

ki, b iz im neslimizi temsil eden büyük bir adam taraf ından d inamik bir 

şeki lde tahakkuk ettiri lmiş bulunmaktadır . Gökalp' ın, imparator luk için

de yaşamış olması yüzünden, biraz tezat, biraz tenakuz ile takdim ettiği 

muhteşem ideoloji sehpasını, aslında, bu millete mal eden, onu tereddüt

ler iç inden sıyırarak onu bir hayat ve dünya görüşüne temel yapan, bize 

sunan; hepimiz i temsil ettiğine şüphe etmediğimiz bu memleket in çocu-
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ğu Mustafa Kemal olmuştur. Binaenaleyh üzerinde durduğumuz nokta

yı böylece aldığımız takdirde görüyoruz ki, bütün bu hâdiselerde bir mil

letin doğrudan doğruya dayanmaya mecbur olduğu "fikriyat" mündemiç 

tir. Bu fikriyatın üzerinde durmamakt ı r ki, birçok mesele lerde, gerek içi

mizde gerekse dışarıda, bizi yanl ış tefsire sevketmektedir . Bu fikriyatın 

temeli , asl ında, iki çeşit kıymetlerde kendisini göstermektedir . Bu kıy

met lerden bir kısmına müsaadeniz le dinamik kıymetler dememiz doğru 

olacaktır. Bu dinamik kıymetler millet hayatının muazzam bir k ısmını 

ifade eder. Bu kıymetlerin müspet i lme dayanan Avrupa medeniyet in i 

temsil ettiğini kabul etmek yer inde olur. Bu müspet il imler karşıs ında, 

g ine tarih ve nesiller boyunca, bütün bir milletin el birliği ile yaratt ığı 

müstakar kıymetleri koymuş bulunmaktayız . Bu ebedî kıymetler, tarih, 

coğrafya, dil, din ve sanat gibi, bir milletin bütün çocuklarının el birliğiy

le meydana getirdiği kıymetlerdir. Başınızı ağr ı tmadan bu noktayı kesi

yorum. Bu şekilde bizim fikriyatımız muhalif, muvafık bütün kitleye ve 

bütün nesle aittir. 

İsmine inkılâp dediğimiz, hakikat halde, biraz önce bahsett iğ im dina

mik kıymetler manzumesin i bizim memlekette temel leşt irmek ödevini 

bizler, bir nesil halinde, tek cephe olarak yer ine get irmekte devam edece

ğiz. 

Arkadaşlar ; baştan aşağıya kadar, dikkat buyurulacak olursa, teme
lini müspe t i lme, Garp medeniyet ine, aynı zamanda bütün bir mil letin 
yaratt ığ ı esaslı kıymetlere dayandığımız bu görüş, bugün Demokra t Par
ti tüzüğünde en mutena yeri a lmış bulunmaktadır . Bunun dışar ıya ak
seden şekilleri üzerinde durmakl ığ ımız ve neresinin iyi ve neres inin kötü 
tatbik edildiğini gözden geçirmekliğimiz yer inde olur kanaat indey im. Dı
şarıya akseden ve burada muhalefet in sözcüsü ağzında ifadesini bu lan 
i fadelerden şunu anlamaktayız: Diyorlar ki, Türkiye 'nin bugün karşısın
da bu lunduğu gizli teşekküllerin başında irtica gelir. İrtica "ümmîl iğ in, 
b i lhassa Tanrı korkusu ve din bağlılığı damar ından yakalanıp bir mistik
le kaplanarak istismar edi lmesidir." Bu tarifi Yeni İstanbul Gazetes inde 
Falih Rıfkı Atay vermiş bulunmaktadır . Yani mesele onlarca ümmî l iğe va
rıp dayanmaktadır . 

Muhte rem arkadaşlar, demokrat arkadaşlarınız bu ümmîl ik hakkın

da ne yapmışt ı r? Ümmiliği korumuş mudur? Onu nur ve şuurla müba

delede kusur mu işlemişlerdir? Millî Eğit imde en ileri hamle yap ı lmamış 

mıdır? Güzel sanatlar ve isporda (tereddütle ve kötü geçen bir devri ) te

lâfiye yı ldır ım gibi koşulmuyor mu? Klâsiklerin tercümesini durdurmuş 

mudur? Unesko 'ya kapılarını bu kadar açan, ve mil let lerarası münase -
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betleri, üniversiteden Kore meydan harbine kadar bu derece geniş bir şe

kilde ele alan başka hükümet imiz o lmuş mudur? 

Ümmîl iğ i kaldırmak yolunda, hükümet i ve partiyi, kötü ihtimaller ve 

yol lar üstünde kontrol eden ve yol gösteren ve bir nevi altıncı devlet kuv

veti ismini vereceğimiz basına, bu büyük kuvvete, en büyük imkân ve 

hürmet göster i lmemiş midir? Bir de muhal i f arkadaşlar ımız, b i lhassa Fa

ik A h m e d Bey, şunu söylüyorlar: "Biz temenni ederdik ki, Hükümet be

yannames inde matbuat hürriyetini tahakkuk ettirecek bir ifade kullanıl

sın. Ve veri len herhangi bir hürriyet Yeni Ceza Kanunundak i telâkkilerle 

değişt ir i lmesin." 

Arkadaşlar , Demokrat Parti Hükümeti , yeni tanzim edi lmekte olan 

Basın Kanununun maddeler ini matbuat müntesipler ine göstererek onla

rın fikir ve mütalâalarını alacak kadar geniş bir görüşlülük göstermedi 

mi? Böyle bir Hükümete bu şekilde itap yap ı lmaması icabetmez mi idi? 

{Soldan alkışlar). Bunlar da bizim ümmîl ikle mücadelemiz in parlak misal

lerini ortaya koymaktadır . 

Sonra, gene bize aynı muhal i f yazar, yine aynı yerde irt icadan bahse

derken "ilk mektepler in müspet ilim esasına dayatı lması sayesinde irti

caın önüne geçmek mümkündür " diyor. Arkadaşlar, her iki Adnan Men

deres Kabinesi programlar ında bu derece ağır para d u r u m u m u z a rağ

men , Doğu illerinin, ş imdiye kadar ihmal edilen, mübarek varl ığını bilgi

sizlik belâs ından korumak için yığınlarla ilk mektep açı lması, hattâ üni

versi tenin temelini atmak meselesi yer a lmamış mıdır? 

İlk mektep öğretmenlerinin ve toptan öğretmen kütlesinin üs tünde 
duranlar kimlerdir arkadaşlar? Komisyonlarda bu mual l im kütlesini 
başl ıbaşına bir mevzu olarak ileri süren, onların yar ına i t imadına ve 
memleket hizmetinde gayretlerini teşvik ve takviye edenler kimlerdir? 
Muhal i f arkadaşlar ımız bunları, katıldıkları komisyonlarda, görüp bu gü
zel teşebbüslere şükranla iştirak etmemişler midir? (Alkışlar). 

Netice itibariyle, öğretmen kaderinin daha âdi lâne ve insanca şartlar 

iç inde geçmesini sağlamak suretiyle öğretmenin, nesli yet iş t i rmenin Tür

kiye 'mizde gerçek meyvalarını vermesini emniyet alt ına a lmak istiyenler 

Demokra t arkadaşlarınız değil midir? Okuma yazma bilen köylüler imiz in 

askerl ik müddet in i azaltmayı düşünüp teklif edenler, demokrat lar o lma

dı mı? Bütün bunları sağlıyabilen bir neslin irt icadan korkusu olur m u ? 

Keza, Mecl is Komisyonlar ında aylardır çetin münakaşa lar la üzer ine eğil

diğimiz 141, 142 nci maddeler, bize doğrudan doğruya bir itap olarak mı 

anı lmal ı? Bu maddeler, ş imdi söyl iyeceğim üzere irticai önlemek için, kö-
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kü dışarda olan cereyanlara lâyık olduğu cevabı vermek için Demokrat 

Partinin memleket çocuklar ına getirmiş olduğu imkânlardan bir kısmı

dır. Bütün bu hâdiseleri göz önünde tutan Demokrat Parti mensubu ar

kadaşlar, muhalefetten cidden daha farklı bir noktai nazar dermeyan et

mesini beklerler. 

Bir taraftan en geniş, kesin bir hürriyet istenmektedir . Arkadaşlar , 

beyannamey i dinlerken bunu sezmemeye imkân yoktur. Baştan aşağı 

tam bir hürriyet istenmektedir. 

A m m a öte yandan en basit bir zabıta vakasını inkılâp ve rejim mese

lesi yapmak bundan da Demokrat Hükümet in göz y u m m a siyaseti mâ

nasını çıkarıp yaymak parti mücadeles inde vatan menfaatini , vatan bir

liğini tamamiy le ihmal etmek olmaz mı arkadaşlar? (Soldan alkışlar bravo 
sesleri). 

Muhalefet in cevabî beyannamesinde Faik Ahmet Barutçu arkadaşı

mızın hürmet le karşı ladığım yapıcı zihniyetli ifadelerini ve hakiki hüsnü 

niyetini bu muhalefet yayınları ile yanyana getirdiğimiz takdirde endişe 

verici vaziyette bu lmamak mümkün mü? 

Biz de (Bernardin de Saint-Pierre) ' le birlikte diyoruz ki, hakikat i bul
mak için aklı selim ile aramak lâzımdır. Hakikati bu lmak için sel im bir 
kalble aramak lâzımdır. Hakikati bulmak istemiyenler hakikati bulamıya-
caklardır. Siyasi hayatta da bunu böyle ele a lmak lâzımdır. Yani doğru
yu görmeyi istemek hakikati bulmak endişesi ile işe baş lamak lâzımdır. 

Mese lâ bir muhal i f gazete, Atatürk 'ün büstüne karşı iş lenen tecavü
zü "İçt imai hazimsizl ikten doğan bulantı arazı" diye ele alıyor, bundan da 
Demokrat Hükümet i sorumlu tutmak istiyordu. (Akşam, 31.III. 1951). 

Böyle bir "bulantı arazı" varsa bundan, dokuz aylık Demokra t Parti 

iktidarı mı mesul tutulmalıdır? Demin arzettiğim gibi mese le hepimize 

aittir. Suç, yapı lan inkılâpların bir türlü sağlam bir fikriyata istinat e tme

mes inden ileri geliyor. Bunda da külfeti ve işi olanların suçu yok mudur? 

Biz bu meselede, hakikaten, inkılâpları s indirme ve yer leşt i rme teşebbü

sünün kifayetsizliğine inanıyoruz. İnkılâpların durul tu lmamasın ı büyük 

bir kabahat olarak kabul ederiz. Bize emanet edilen inkılâplar yanl ış an

laşı lmışsa, mütefekkirleriyle siyasi cihazlariyle eski arkadaşlar ımız ın sin

dirmemeler i , millete maletmemeler i bir kabahattir . Bu kabahat in şimdi 

zabıta vakalar ında beliren hazimsizl iğin acısını acı acı hepimiz çekiyoruz. 

Ama , bunun günahını Demokrat Hükümet değil, müsaade etsinler de, 

bütün bir nesil olarak, kendilerinin idare ettiği devirde yetişt iğimiz için, 

hepimiz üzer imize alalım. (Alkışlar). 
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Arkadaşlar , inkılâbımızın büyük vasıf lardan birisi lâiktir. Klerikal âle

min Devlete musal lat olması meselesidir. 

Bizden evvelki arkadaşlardan bâzıları inkılâbı derinl iğine yerleştir

mek, irtica işini önlemek zaruretini duymuşlardır . Bâzı arkadaşlar bu 

duyduklar ını , İmam, Vaiz kursları, ilk mekteplerde ihtiyarî din dersleri 

ve; iptidai, baştan savma bir İlahiyat Fakültesi kurmakla i fadelendirip ele 

almışlardır. 

Biz ne yaptık arkadaşlar? Dostlarımızın bize devrettikleri bu mese le

yi daha dikkatli ele aldık. Biz o vakit onlara irtica mı yap ıyorsunuz de

dik? (Soldan bravo sesleri) . 

Biz minnet le bunu ele aldık ve daha esaslı bir şekilde üzer inde dura

rak i lkokullarda din dersinin veri lmesi zaruretini tespit ettik. Bunu niçin 

a leyhimizde kul lanıyorsunuz arkadaşlar? Aleyhimize kul lanı lan böyle bir 

mese leden dolayı bize karşı yazı yazanların ağızlarını niçin y ı r tmıyorsu

nuz? Bir devlet ki baştan aşağıya kadar ilk öğretimi mecbur i kılar ve di

ğer taraftan der ki: Din terbiyesi serbesttir. Bu devlet tenakuz içindedir 

arkadaşlar . Esasen kendi eline almış olduğu çocuklara başka k imseyi 

müdaha le ettirmiyor; bu çocuklara ailenin din terbiyesi vermeye zaman 

ve imkânı kalır mı? Kaldı ki, din terbiyesi orta tahsi lden sonra ver i lemez. 

Orta tahsi lden sonra müspet ilimle temasa gelecek olan çocuklarda, din 

terbiyesi denen hissin teşekkülü zordur. Bu itibarladır ki, din terbiyesi

ni başka milletlerde ilk okullarda verirler. Başka milletler bu tecrübeler i 

iki yüz sene evvel geçirdikleri için, bizim şimdi içinde bu lunduğumuz en

dişeleri artık duymalar ı onlar için varit değildir. Halbuki biz bu mevzula

rı yeni ele aldığımız için kendi bünyemize en uygun gelecek çareyi ara

maktayız . Bunun en iyi çaresi ilk tahsilde çocuklara bu terbiyenin veri l

mesidir . Onun için bizden önceki arkadaşlarımız, ihtiyarî olarak bu veci

beyi tahmil etmişlerdir. 

Bu bak ımdan bizi niçin i tham ediyorlar? Biz onların takibettiği bu iş

te kendi ler ine teşekkürden başka bir şey söyliyecek değiliz. Kendi ler in

den de bu yo lda takdir ve takviye beklerdik. 

Diğer taraftan, arkadaşlar, şunun üzerinde dural ım. Bütün bir mil le

tin mut lak çoğunluğunun müs lüman Türklerden meydana geldiğini gör

mek, bir taraftan da bu unsuru aslî ve dinlerin emrett iği tabiî bilgileri öğ

re tmemek ne aklın, ne vicdanın, ne de modern devlet demokras i anlayı

şının içine sığar. Bunu inkılâba bir şikâyet ve sitem gibi söy lemiyorum, 

sadece bir ilim adamı gibi realiteyi tespit, takdir ed iyorum. İnkı lâbın ilk 

anlar ında büyük bir çekinme ve aksülamel lerden korkma yüzünden , son 
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derece şiddetli baskı yüzünden din meselesinin halk terbiyesine ait tara

fı felce uğramıştır. Din kelimesini ağzına a lamamak, ibadetini serbestçe 

yapmaktan çekinmek yüzünden köylerimizde ölüyü y ık ıyacak hoca bu

lunmaz o lmuştu. Binnetice din mevzuu cahillerin, kulaktan do lma bilgi 

ile hareket edenlerin el inde kalmıştır. Normal olarak iş lemiyen din duy

guları ile tarikatlar meydana gelmiş ve memleket in maneviyat ı gizli tari

katların eline düşmüştür . Siz çok iyi takdir edersiniz ki, bu tarikatlar de

nen mesele gizliliğe dayanır. Nerede açıktan açığa hâdise yoksa, nerede 

hürriyet yoksa, elbette ki, orada gizlilik olacaktır. Bunu önlemek, onun 

şerr inden bu memleket i korumak için bu meselenin açık o lması , Dünya 

yüzüne çıkması , hürriyet alanına çıkması lâzımdır. İşte biz im noktai na

zarımız. (Sağdan, soldan alkışlar). 

Demokrat Partinin şimdi yer yer sorguya çekip şeyhlerini hapishane

ye yol ladığı bu tarikatlar tasavvur edersiniz ki, muhterem arkadaşlar 9 

ayda türememiş ve kök salmamıştır . Tek parti zamanında bu hali gören 

Türk aydınlarının İmam Vaiz kursları da ele almış bulunuyoruz . Bunun 

için bizi niçin i tham ediyorsunuz arkadaşlar? ( İ tham eden yok sesleri ) . 

Ben, derinl iğine al ıyorum meseleyi . Din işini yobazlar ın eline b ı rakma

mak hususunda bizden evvelki arkadaşlarımızın temiz ve esaslı teşeb

büslerini , biz biraz acemi ve biraz seviyesiz halde bulduk. Demek istiyo

rum ki, kurulan İlahiyat Fakültesini hakikaten çok perişan bir halde bul

duk. Bir gün bu muhterem Meclise bu hususta esaslı izahat vereceğ im. 

Bu fakülte nasıl perişan bir haldedir, bu noktaya işaret edeceğ im. O n u n 

için bu fakülteye biz Demokrat Parti Hükümet i olarak ehemmiye t ver iyo

ruz. Büyük Meclisin Bütçe Komisyonunda sırf fakülte dekanının anlayış

sızlığı yüzünden hiçbir şey istemiyorum, her şey tamamdır , gibi sözleri 

yüzünden bir tahsisat veri lememişti . Fakat yüksek heyetiniz 20 bin lira 

gibi munzam bir tahsisatı bu fakültenin tealisi için kabul etmiştir. Böy

lece, irticai önliyecek çarelerin başı olarak, bütün bizim nesl in ele aldığı 

İ lahiyat Fakültesi , yani din âlimi yetişt irmek meseles inde ne kadar salâ

hiyetle ve ehemmiyet l i bir şekilde durulduğu meydandadır . Demokrat 

Parti ve Hükümet i bu gibi esaslı meseleleri böyle prensiplere bağlayıp 

hal le tmeye çalışırken, bu realiteler bu gayretler ortada dururken, bizi ni

çin i tham ediyorlar, b i lmiyorum? 

Demokrat Parti ve Hükümet i böyle yaparken, hem mutlak çoğunluğu 

müs lüman , Türk olan halkımızın emrine, arzusuna uymakta, h em aklın 

ve v icdanın sesine itaat etmektedir. Böyle bir mekanizmaya, irticai kö

rüklüyor iftirasını yapmak ve muhal i f bas ında gördüğümüz şeki lde yay

mak, bize çok haksız görünüyor. Emrine ve arzusuna d iyorum, rica ede-
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r im, bir yerde ki mutlak ekseriyet Türk ve müslümandır ; onun işiyle alâ

kadar o lmıyan (yani, af buyurun, İslamî bütün işleri tatbikten vazgeçmiş 

olan, yani namaz kı lmıyan, oruç tutmıyan, ve saire yapmıyan , bü tün bu 

mesele lere arka çevirmiş olan, prat ikan müs lüman o lmıyan) insanlar, 

nasıl isterseniz ki bu büyük kitle ile, iman etmiş, mümin kitle ile aynı dü

şünsün? Elbette düşünemezler . Bütün mesele buradan gelmektedir . Bir 

tarafta inanan bir kitle var: Unsuru asli: diğer tarafta müs lümanl ık şart

larını unutmuş küçük bir ekalliyet var. Bu küçük ekalliyeti küçümsemi -

yo rum; bunlar ın münevver , hür kafalılığını hürmet le karş ı l ıyorum. Yal 

nız kabul buyursunlar ki, inanan muazzam ekseriyete t ahakküm etmek 

kendi ler inin hakkı değildir. (Soldan, bravo sesleri, sürekli alkışlar) . 

Asl ında, matbuat ımız ın, üzerinde iftiharla durulacak noktası , son 

birkaç hafta içinde irtica konusu üzerinde durması , b ir leşmesi ve bunun 

üzer inde akla gelmiyecek kadar hassas davranmasıdır . Türk matbuat ı 

bu hassasiyet inden dolayı bir gün iftihar kaynağı olacaktır. Niçin ona 

övünç kaynağı diyoruz. 

Arkadaşlar ; yeni Türkiye 'nin büyük vasfı daha önceki rej imlerin te

reddütler i içinde bıraktığı, çünkü şimdiye kadar tezat, tereddüt, korku 

içinde gördüğü meseleleri tasfiye etmiş olmasıdır. Bunun baş ında din ile 

dünya işini ayırma gelir. Bu ayırma sayesindedir ki, müspet il im, Türki

ye 'de bütün öğretme ve terbiye e tme sisteminin temelini kurmuştur . Biz

den bu müspet ilim zihniyetini, metodunu alacak olan her teşebbüsü, ye 

ni Türkiye için gerçekleştirmek istediği büyük hamalesiy le suikast telâk

ki bi lmekteyiz . Bu müspet ilim zihniyeti ve metodu bizde bu lundukça 

Türkiye 'ye veremeyeceğimiz şey ve Türkiye 'de çözemiyeceğimiz mese le 

yoktur. İrtica bizde: İşte bu ilim zihniyetine ve metoduna veri len sevgisiz

liklerin, sokak tecavüzü veya ihtilâl haline gelmesi, ge lmeye teşebbüsü

dür. Biz irticai böyle anlamaktayız. Bu mânada irticai nerede bulursak 

onu boğmak vazifemizdir. İşte Türk matbuatının bu konu üzer inde bir

leşmesini , bu görüşledir ki, nimet ve övünç kaynağı gibi al ıyoruz. Türk 

basını ile part imiz arasında bu noktada ihtilâf yoktur. O lmas ına imkân 

da yoktur. Ancak, Türk basınından bir kısmı Demokrat Hükümet in vic

dan hürr iyet ine verdiği mânayı ve yeri fazla bulur gibi davranmaktadır . 

Mese lâ 30 Mart tarihli "Yeni İstanbul" Gazetesinin Türk basınının tehli

ke sandığı şeyler üstünde şiddetle ve ısrarla durmasın ı bir uyarma say

dığımız için davranışlarına bu an lamda minnettarız. Fakat, uya rma sını

rını geçip demokrat hükümet in inkılâplara verdiği mânalar , onları be

n imsemes inden, onların korunmasından şüphe ve netice olarak i tham 

eder tavrını almasını, ıstırap verici bir haksızlık sayıyoruz. 
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Gene bir muhal i f gazeteci dost, "Vicdan hürriyet inin v icdansız lara 

hürriyet vermek olmadığını" söylüyor. 21 milyon içinde, şöyle toptan ki

min vicdansız , kimin vicdanlı o lduğunu söylemek hakkını nerede bulu

yor? 21 mi lyon içinde, insanların yüzlerine bakarak vicdanlı veya v icdan

sızı ay ırmak mümkün müdür? Bu şekilde düşünmek ve Re is i cumhura 

kadar açık mektuplar yazmak neyi halleder. 

Üzer inde dikkatle durmak istediğim nokta budur: Vaka yoktur . Va

kaya karşı ise kanunlarımız vardır. Bu kanunları hangi hâdise karşıs ın

da tatbik etmediğimizi lütfen gösterir misiniz? Ortada, izah ett iğim şekil

de suç yok, başka bir şey yok, buna rağmen i tham ediyorlar ve i tham et

mememiz i istiyorlar. Kendilerini istedikleri gibi düşünüp yazmakta ser

best bırakıyoruz. Ancak kendileri de bize lütfetsinler, kendi metot lar ımı

za göre vakalar üzerinde dural ım, deminki tarifimize göre hareket edel im. 

İrtica meselesi üzerinde aynı gazeteci; Demokrat Hükümet in münfe

rit hareket lere irtica demediğini , a leyhimizde imalarda bulunarak yaz

maktadır . Münferit hareketlerin irtica say ı lmaması veya ceza görmemes i 

diye bir şey yoktur. Ancak; al ınmasını sokak mitinglerinin vavey la hal in

de istediği tedbirlerin böyle münferit vakalara, sorumlu hükümet tarafın

dan tatbik edil ip edi lmemesi vardır. Şurasını da ilâve edey im ki, aynı mu

halif gazeteci : "Zamanımız ın bütün hukuk sistemleri; imana, mezhebe 

göre değil, fiile göre, suça göre hüküm vermektedir . " diyor. 

Arkadaşlar ; işte biz im yaptığımız şey! Biz de fiile göre, suça göre, ha
reket hal ine geçmiş hâdiseye göre, veya maksat lar sezil ince y ine kanun 
içinde hareket ediyoruz. Yoksa kafasının içinde falan düşünce var olabi
lir diye, keşfedemediğimiz şeyden dolayı, cezaya geçemeyiz . Bunun için 
Hükümet i i tham etmekten kendimizi al ıkoyuyoruz. 

Arkadaşlar , itiraf edeyim ki, biz im hürriyete verdiğimiz m â n a hiçbir 

zaman anarşi değildir. Büyük Millet Meclisinin hallettiği, hal ledeceği , ve

ya hal letmeye başladığı şeyleri, sokak mitingleri ile hal letmeye çal ışanla

rı, şu müşkü l zamanlarda bize empoze etmek istiyen hareketler i terviç et

miyoruz. (Alkışlar). Bu hususta Goethe ile beraber im. Goethe ne diyor? Di

yor ki, "Bir gün bana zu lüm ile anarşi arasında tercih y a p m a hakkı ve

ri lmiş olsa, ehveni şer olarak, ehven belâ olarak zu lmü tercih eder im." 

Goethe 'nin bunu bu mânada almasının hikmeti şudur: 

Â m m e nizamını muhafaza etmek, böylece hürriyet dediğimiz, ve ah

lâkın, dinin ve bütün insanlığın temeli telâkki ettiğimiz nimeti korumak, 

anarşiy i önlemekle mümkündür . Bunun için Goethe anarşiyi zu lümden 

daha büyük bir belâ buluyor. 
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Sokak hareketlerine, mitinglerine karşı aldığımız cephenin hakiki 
mânas ın ı burada a lmak lâzımdır. Böyle hareket eden Hükümet in muvaf
fakiyeti için onunla beraber o lduğumuzu söylemekten çekinmiyoruz. 

Muhte rem arkadaşlar ım; sizleri daha fazla yo rmak is temiyorum. Yal 
nız şu son düşünceler imi bi lhassa muhalefet arkadaşlar ımıza hediye 
edeceğ im: 

Dünyada fertler ebedî bir şey midir? Ferde nazaran ebedi olan millet
tir. 300 sene önce yaşıyanlar arasında kimler sağ kalmışt ır? Hepsi öl
müştür . Selçuklular, Osmanlı lar ölmüştür, hepsi ö lmüştür. Ama , Türk 
Milleti ebedîdir. Türk Milleti yaşamaktadır . Bugün biz varsak, iyiliği kö
tülüğü ile dünün Türkleri, bizden öncekiler var o lduğu için varız. 

Arkadaşlar , biz şunu yapıyorsak, şu faydalı işi yarat ıyorsak, b izden 
önceki ler şunu veya bunu yapmıştır ; biz de onlara dayanarak yapıyoruz, 
demekt ir . Bu mânada bizler nesillerimizi Büyük Türk ve insanlık tarihi
nin içinde birbirimizi tamamlıyan geniş dalgalar hal inde görmekteyiz . Si
yasî hayatta hangi parti olursa olsun, daima halef ve selef o lacağımızı 
büyük mil let imizin ve insanlığın emrinde birbirimizin yaptığını tamaml ı -
yarak devam edeceğimizi unutmamak vazifemizdir. O zaman tenkidleri-
miz yapıc ı olur. Ve o zaman insanlığı büyük ve mübarek kilit taşı olan 
mil let imize lâyık evlâtlar oluruz. 

Biz, bundan sonraki siyasî hayatımızın bu türlü devamını özl iyen o 
yo lda çal ışmak isteyen dostlarız, arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri, sürekli 
alkışlar). 

B A Ş K A N - Osman Kapani. 

O S M A N KAPANİ (İzmir) - Muhterem arkadaşlar ım; muhalefet adına 
konuşan Sayın Faik Ahmed Barutçu arkadaşımızın hükümet beyanna
mesi hakkındaki cevabını dikkatle dinledik. 

Arkadaşlar ; şunu ifade ve itiraf etmek icabeder ki, ş imdiye kadar mu

halefetten bu kadar objektif, bu kadar tahrikten uzak ve bu kadar hüs

nüniyet çerçevesi içinde bir konuşma ve Hükümet beyannames ine veril

miş bir cevap dinlemedik. Bu; muhalefet saflarında ve b i lhassa grupta 

bu lunan arkadaşlar ımızın artık hakikî vazifelerinin ne o lduğunu an lama 

yo lunda olduklar ına ve artık bundan sonra kendilerini buraya gönderen 

insanların Demokrat Parti iktidarını tahrik etmek değil, ancak onun yap

tığı işler üzerinde noktai nazarlarını söylemek ve müspet tenkidler yap

mak için vazifelendiri lmiş olduklarını anladıklarına bir delil teşkil eder. 

Arkadaşlar ım; Faik Ahmed Barutçu arkadaşımız ın hakikaten bir çok 

nokta larda benim de iştirak edeceğim, meselâ dış polit ika bahs inde he-
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men hemen tamamen iştirak ettiğim konuşmalar ı aras ında bir iki nokta 

var ki, onlar üzerinde durmak mecburiyet indeyim. 

Konuşma sırasında, gerçek demokrasi lerde parti idaresi ile devlet ida

resi birleştiri lmez, diyor. 

Arkadaşlar , parti idaresi ile devlet idaresinin bir leşt i r i lmemesindeki 
mânay ı parti başkanı ayni zamanda Hükümet başkanı o lamaz şekl inde 
an lamak lâzımdır. 

Halbuki bu, garp demokrasi ler inde kendilerinin iddia ettiği gibi cere
yan etmemektedir . Bilâkis birçok yerlerde bu şekilde olanlar bu lunduğu 
gibi, bunun aksi şekilde kuru lmuş olan demokrasi ler de mevcuttur . 
Garp demokrasi ler inin bir çoğunda Hükümet başkanlar ı ayni z amanda 
parti başkanl ığ ını da üzerlerinde taşırlar. Sebep de şudur: Çünkü parti
nin mesul kademeler inde bulunan insanlar doğrudan doğruya o part inin 
sevk ve idaresinden mesul oldukları için, onların parti programını tatbik 
e tmek bak ımından da mesuliyet in en yüksek kademes inde bu lunmalar ı 
kadar tabiî bir şey olamaz. Buna İngiltere'den misal ve rmek m ü m k ü n 
dür. Hattâ öyledir ki, bâzı başvekil ler başvekil o lduktan sonra parti baş
kanı olmuşlardır . Buna Çorhçil ' i misal göstermek mümkündür . İkinci 
Dünya Harbi sırasında böyle olmuştur. Bugün bir çok demokrat ik usul
lerle idare edilen Avrupa memleket ler inde parti başkanlar ının bir çoğu, 
ayni zamanda Hükümet in mesuliyetini deruhde etmiş kimselerdir . 

Arkadaşlar , bizim vaktiyle iddia ettiğimiz şey, gayr imesul o lan Devlet 
Başkanl ığ ı ile parti başkanl ığ ının ayni k imsenin uhdes inde top lanmama
sı idi. Nitekim reis icumhur intihabı yapılır yapı lmaz derhal part i başka
nımız istifa etmiş ve bugünkü gayrimesul hüviyet ine b ü r ü n m ü ş bulun
maktadır . Binaenaleyh bugün Demokrat Parti Hükümet in in baş ında bu
lunan zatın ayni zamanda Demokrat Partinin Başkanı olarak kalmasın
da demokrat ik zihniyet, demokrat ik icaplar bakımından hiç bir z aman 
bir aykırıl ık yoktur. Bunu bi lhassa tebarüz ett irmek ve hattâ m ü m k ü n 
se noktal nazarlarını tashih etmek isterim. 

Arkadaşlar , partiler arasındaki münasebet lere işaret buyuran Faik 
A h m e d Barutçu ki muhalefet adına konuşuyor hakikaten bir hüsnü ni
yet ifade etti. Bana öyle geliyor ve şuna kat'iyetle emin im ki, şu hürr iyet 
mabed i içinde, şu millet dertlerinin konuşulduğu, deşildiği bu kürsüde 
söz alan hatipler ve onu dinliyenler arasında parti münasebet ler in in da
ha iyi bir zemin üzerinde, daha iyi bir inkişaf içinde ileriye doğru g i tme
sini arzu etmiyen bir tek insan mevcut değildir. Bi lhassa grup içinde bu
lunan muhal i f arkadaşlar ımıza karşı kardeşane hisler bes lemekten geri 
ka lmamaktay ız . 
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Parti ler arasındaki münasebet ler i arzu etmiyen ve y ine parti arasın

daki münasebet ler in memleket in hayrına doğru daha iyi ge l işmeyi arzu 

e tmiyen insanlar var mıdır? 

Arkadaşlar ; bir vakıa olarak şunu kabul etmemiz lazımdır ki; bugün 

Sayın Barutçu arkadaşımız ın burada yapmış o lduğu konuşmay ı tasvip 

etmiyecekler daha ziyade kendi partileri arasında bulunabi l ir . (Sağdan as

la sesleri). 

Sayın Faik Ahmed Barutçu arkadaşımız burada güzel bir konuşma 

yapar ve dışarıya çıkar. Kendilerini milleti temsil e tmek ve ona hizmet et

mek şeref inden mahrum bırakı lmış olanlar, milletin gözünde Demokra t 

Partiyi kendi kalıplarına döktükleri hakikatlarla küçük düşürmek isti-

yenler tarafından sistemli bir şekilde yapılan konuşmalar ve yazmalar 

suretiyle burada uyandır ı lmış olan iyi havanın, iyi atmosfer in ertesi gün 

onlar tarafından ve organları vasıtasiyle, hattâ parti kademes ine mesul i 

yet derpiş etmiş olan kimseler tarafından bozulması işten bile değildir. 

Bu da ima böyle olmaktadır. Yarın, öbürgün göreceksiniz, bugün Faik 

A h m e d Barutçu arkadaşımız ın burada yapmış o lduğu müspet konuşma

yı teker teker çürüteceklerdir. Bundan elde edilecek faydaları bir ç ırpıda 

yok edeceklerdir. 

Arkadaşlar ; gönül arzu eder ki, burada yer ve vazife a lmış arkadaş

lar, mil letin bizlerle beraber hakiki mümessi l ler i olan bu temiz mil letve

killeri muhal i f arkadaşlarımız; dışarıdaki erkânı harb iyeler inden gelecek 

olan telkinlere kulaklarını tıkasınlar ve ancak vicdanlarının sesine kulak 

versinler ve burada yaratı lmış olan samimiyet havasını hep beraber de

v a m ettirmek imkân ve fırsatını bize vermiş olsunlar. (Soldan bravo sesleri). 

Arkadaş lar ım, bu mevzu üzerinde daha fazla, duracak deği l im. Yalnız 

organ olarak meydana çıkmış olan bir gazetede bi lhassa part i l iderleri ta

raf ından yapı lan sistemli neşriyat karşısında biz mil letvekil lerinin Mecl is 

içinde başka, Mecl is dışında başka düşünmemize imkân o lamaz. Muha

lefet hakk ında burada iyi not verirken buradan çıktıktan sonra d ışarda 

yapı lan faaliyetle başka türlü düşünmemiz ve bunun aras ında bir muva

zene noktası bu lmamız imkânsızdır. Gönül arzu eder ki, bugünkü hava 

ile ortaya ç ıkmış olan muhalefet, bunu dışarda da aynı suretle mil lete ak

settirsin ve millî birliğe her zamankinden daha fazla olan ihtiyacı, bu mil

lî birliği teşkil eden esasları hep birlikte konuşmamıza imkân vers in. 

Arkadaşlar ; baharın geldiği bugünlerde Sayın Faik A h m e d Barutçu 

arkadaşımız ın muhalefet adına yapmış olduğu konuşmas ında bir siyasî 

bahar havasının müjdesini sezmekteyiz ve ümit ediyoruz ki, bu siyasî ba-
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har havasının vermiş olduğu tatlı meyveleri , muhal i f ve muvaf ık, hep be
raber top lamak imkânını bulal ım. (Alkışlar). 

B A Ş K A N - Oturuma 15 dakika ara ver iyorum. 

B A Ş K A N - Oturum açılmıştır. Söz Manisa Milletvekili Muzaffer Kur-

banoğ lu 'nundur . 

M U Z A F F E R K U R B A N O Ğ L U (Manisa) - Muhterem arkadaşlar, Hükü
met beyannames i dolayısiyle Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın Fa
ik A h m e d Barutçu yazılı cevabında birçok meselelere temas etti. Fakat 
bütün bu meselelerin alt ında Cumhuriyet Halk Partisi t eşekkülünün 
umumi noktai nazarı olarak memlekette ciddî ve vakur demokras in in in
kişafı ve bütün partiler münasebet ler inin zarureti gizlidir. Bu suretle be
yannamen in cevabı olarak hazır lanmış olan yazıl ı beyanat ında en ehem
miyetl i konu, dar mânasiyle , muhalefet le iktidarın münasebet i konusu 
oldu. Ancak muhterem arkadaşlar, bu bahiste benden evvel konuşan ar
kadaşlar bu münasebet in hakikaten bugün ciddiyet ve ehemmiye t inden 
hiçbir şey kaybetmediği ve her gün biraz daha ciddiyet ve ehemmiye t ka
zanmakta o lduğunu anlattılar. Ben şunu hemen tebarüz ett irmek isterim 
ki, bu sözleriyle hâdiselerin sebepleri üzerinde değil, neticeleri üzer inde 
konuştular . 

Sayın Muhitt in Erener, bizim muhalefet anlayışımızla bugünkü mu
halefetten ne kastettiğini söyledi ve bunun çok farklı tezahür e tmekte ol
duğunu tebarüz ettirdi. 

Osman Kapani arkadaşımız da, Faik Ahmed Barutçu 'nun çok iyi ni
yetlerle ve gayet güzel bir anlayışla konuştuğunu, fakat muhalefet le ikti
darın münasebet ler ine dair olan bu sözlerin, yar ın bu kutsî b inanın dı
şında, başka türlü sebeplerle ve çeşitli maksat lar la asıl iyi niyet ler inden 
sıyr ı lacağım ifade etti. 

Demek ki, bugün bu memlekette demokras in in ciddî m â n a d a inkişa

fını temin edebi lmek için her şeyden evvel muhalefet le ikt idarın anlaş

mazl ıklar ının hakiki sebepleri üzerinde durmak, yani Faik A h m e d Barut

çu 'nun çok güzel ifade ettiği ve onun ifade etmediği bâzı hakikat lar i bu

rada ifade e tmek zamanı gelmiştir. Arkadaşlar. 

Muhte rem arkadaşlarım, yalnız Cumhuriyet devr inde bu memleket in 

heyeti içt imaiyesi muhalefet adına mahiyetleri ve tarzı teşekkül ler i ve 

maksad ı teşekkülleri itibariyle çeşitli manzaralar arzetmektedir . 

1946 yı l ına kadar bu memlekette muhalefet adına her türlü teşebbü

se o günkü ikt idarda bulunanlar ve 30 yıl devam eden sistem için devam 

edenler ateşten gömlek olarak bakmışlardır , her hangi bir k imsenin mu-
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halif o lması onu âdeta damgal ı bir insan mevki ine düşürmüştür . Bu te

lâkki alt ında yet işmiş olan, bu telâkki altında memleket te bir terbiye te

sisi mecburiyet ini hisseden ve bunu menfaatleri icabı telâkki eden insan

ların muhalefetten ne kasdettikleri kolaylıkla anlaşıl ıyor. Biz 1946'dan 

sonra, eskiden beri iktidarı sürüp götüren bir teşekkülün muhale fe t an

layışında; sihirli bir değnek dokunulmuş gibi hemencec ik düşünüşler in , 

kanaat lar ın değişeceğine ihtimal vermiyorduk. Nitekim beş yıllık, De

mokrat Parti tarafından, meşru nizam, ciddî ahlaklı bir muhale fe t için 

mücade le edildiği devirlerde dünün iktidar partisi, son dakikaya kadar 

eski yı l ların kendisine temin etmiş olduğu terbiye yüzünden vehimler 

iç inde kıvrandı. İşte 1946 ile 1950 yılları arasında muhalefet anlayışını 

bir türlü tashih edemiyen, edememiş olan eski iktidar ve bugünkü m u 

halefetin, iktidarı nasıl müşahede ettiğini esaslı bir surette tebarüz ettir

mek zarureti vardır. 

Arzet t im arkadaşlar ım; 1946 - 1950 yılları aras ında muhalefet i ve-

himleriyle müşahede eden ve ona göre izahlar yapan o günkü iktidar, 

1950'den yani iktidardan düştükten sonra muhalefet i iht ibaslarla yürüt

müştür , binnetice veh im yerini ihtibaslara terketmiştir. Bunun ger is inde 

de mevcut ehrami sistemiyle muhalefeti devam ett irmektedir. Fakat bü

tün bu hal isane izahlar da yarın için bize ümit vermiyor. (Soldan alkışlar). 
Bu ihtibaslar ve bu ehrami sisteme rağmen muhalefet in şurada dinledi

ğimiz yazıl ı beyanat ı bize bu husustaki temenniler imizi nazara alarak ye 

ni bir reforma gitmekte olduğu fikrini vermiyor. Eğer bu beyanat , CHP 

muhalefet i adına maksat ve teşekkül sebebi olarak yeni bir re forma git

mekte olduklarının ifadesi ise bu sebepleri bu suretle izale etmeler i ha

l inde iktidarı angaje etmeğe lüzum yoktur. İktidar hizmetler indedir . 

Arkadaşlar , maruzat ım bundan ibarettir, hepinizi hürmet le selâmla

r ım. (Soldan, bravo sesleri). 

B A Ş K A N - Selim Ragıp Emeç (Bursa), buyurun. 

SEL İM RAGIP E M E Ç (Bursa) - Milletin Aziz Vekil leri ! Bugün burada 

mevzuubah is olan İkinci Adnan Menderes Hükümet in in Huzurunuza ge

t irmiş o lduğu program üzerinde muhalefet partisinin ortaya koymuş ol

duğu noktai nazarı cevaplandırmak değil, bizatihi bu programın bizce, ya

ni Demokrat Parti Milletvekillerince kabili kabul olup olmadığı , yani tara

fınızdan desteklenecek bir vesika olup olmaması esasında mündemiçt i r . 

Aziz Milletvekilleri! İkinci Adnan Menderes Kabinesinin programın ın 

ilk sahifelerine baktığımız zaman bu programın temel hatlarının bir nok

taya ist inad ettiğini dikkatle ve memnuniyet le görürüz. 
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Bu nokta; Hükümet in hürriyet telâkkisi hakkındaki açık beyanıdır . 
Bu hürriyet, matbuat hürriyeti hakkındaki noktai nazarının ifadesi ve bu 
hürriyet esasının hürriyetlerin temeli olarak müta lâa edi lmiş olmasıdır . 
Bu müta lâa başlı başına v icdan hürriyetine, cemiyet n izamının serbest 
inkişaf ına Hükümet in verdiği ehemmiyet i göstermesi bak ımından bütün 
icraatının müeyyidesini ifade eder. O bak ımdan ben kendi hesabıma, sa
n ıyorum ki, cümleniz de benimle beraber, bu programın tahakkuk ede
bi leceğine ve müeyyidesinin en kutsal esasları taşımakta o lduğuna inan
makta bulunmaktayız . 

Adnan Menderes Hükümet in in karşımıza get irmiş o lduğu bu prog
ram önünde gönül isterdi ki, muhalefet partisi, y ine çok yumuşak olan 
ifadesiyle, matbuat hürriyetine karşı Hükümet in bir cephe alır vaziyette 
o lduğunu bel irtmeye kalkmasın. Bi l iyorsunuz ki, Demokrat Parti Hükü
met i iş baş ına geldiği vakit, bu memleket , kendi eserleri olan, ağır bir 
Matbuat Kanununun baskısı alt ında idi. Yeni iktidar iş baş ına gelir gel
mez vazifelerinin en mukaddes i o lmak üzere bu kanunu tadil e tmek yo
luna girdi. Ondan dolayıdır ki, hattâ bâzı noksanlar da o ldu. Çünkü iş 
aceleye geldi. Fakat ıstırap çektiğini ifade eden matbuat ın arzusu o şek
li almıştı ki, Hükümet bu aceleciliği ve binnetice bâzı ufak tefek noksan
ları da göze a lmıya katlandı ve bizzat Başbakanın kendisi z aman zaman 
Adalet Komisyonuna gi tmek suretiyle mesaisinin tacil inde vazife a lmak 
gibi bir de önderl ik rolü oynadı. 

Onun için ben bu ifadeyi hakikat in hürriyeti iyi anl ıyan ve matbuata 
âzami şekilde huzur vermek istiyen bir iktidarın faaliyet ve gayretlerini 
takdir an lamında mütalâa etmiyorum, bu hükmü haksız bu luyorum. Yi
ne aynı muhalefet beyanında ifadesini bulan bir nokta da, matbuat hür
riyeti hakk ında Matbuat Kanununa mütaall ik olan esasların tahakkuk 
ettir i lmediği, ettirilmek is tenmemiş olduğudur. 

Halbuki , hep biliyoruz, Matbuat Kanununun bir kısım tadilât madde 

leri Adalet Komisyonundadır . Ceza Kanununa matbuat suçlariyle alâka

lı bâzı maddeler in sokulmak istenmesi de esasen Matbuat Kanununun 

ilk tadilâtı yapıldığı zaman cümlece kabul edi lmiş olan bir esastı. Çünkü 

o vakit düşünülmüştü ki, Matbuat Kanunu diye bir esası ortaya koyma

dan matbuat la ilgili bütün meseleleri Ceza Kanununun u m u m i bünyes i 

iç inde toplayal ım ve bu suretle bir Matbuat Kanununu ortadan kaldıra

l ım. Fakat bizatihi bir müessese olan matbuat bünyesini ayrıca idare et

mekteki külfet, bunun idaresine mütaall ik esasların bâzı formaliteleri ve 

vecibeleri ist i lzam etmesi, ayrı bir Matbuat Kanununun alelacele çıkarıl

masını zaruri kılmıştır. Bundan dolayıdır ki Ceza Kanununun bâzı mad-
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deler ine matbuat ın faaliyetlerine dâhil bâzı noktaların i lâve edi lmesi , 

matbuat ın baskı alt ına al ınmasını tazammun etmez, evvelce a l ınmış olan 

bir prensip kararının tahakkuku yo lunda yüründüğünü gösterir. İşin ha

kiki mahiyet i budur. 

Getirdiği beyanname ile matbuat hürriyetini hürriyet ler in en kudsal ı 
ve temell isi addeden Hükümet in yeni programında ileri sürmekte o lduğu 
bir takım temenniler vardır ki, şunlardır: İftiraya mütaal l ik, şeref ve hay
siyet kırıcı birtakım hareketlere karşı müeyyideler al ınması. Bu münase 
bet le (mevcut hürriyetten istifade eden birçok insanlar, namütehan i y ıp
ratıcı neşriyat yo luna girmişlerdir. Mevcut kanunlar bunları ön lemeye 
kâfi değildir. Bana müsaade ediniz de bunları önl iyecek tedbirleri alabi
leyim) demektedir . 

Muhterem milletvekilleri Hükümet in bu isteği ile ne kadar haklı o ldu
ğunu son zamanda meydana çıkan birtakım dergiler ortaya koymuştur . 
Bunda Hükümet yerden göğe kadar haklıdır. Birçok namus lu vatandaş
ların namusu beş paralık olmuştur. Bana verilen bu dergi lerden bir nüs
hasının bâzı kısımlarını burada okumakl ığ ıma, edep ve haya duygular ım 
mânidir . Fakat, arkadaşlar ım, bu neşriyat devam edecek olursa, hiçbir 
vatandaşın namus ve haysiyet inden lekelenmemiş bir kırıntı bile ka lmaz. 

Binaenaleyh hürriyetçi ve demokrat olan Hükümet in esasen vazifesi

ni b i lmekte o lduğunu bu Hükümet in basın hürriyetine karşı takınmış ol

duğu durumdan anlıyabiliriz. 

Bilirsiniz ki, arkadaşlar, basının iki türlü vazifesi vardır. Frenkler. 
buna, "diyalektik vahdet" derler. Basın, bir taraftan efkârı umumiyen in 
yapıcısıdır, bir taraftan da efkârı umumiyenin tercümanıdır . Bu iki vasfı 
şeklen bir leşt iremeyen bâzı insanlar bunda tezat görürler. Halbuki arzet-
tiğim gibi bu, diyalektik vahdettir. Basın öyle bir müessedir ki, bi ldiğiniz 
gibi kendis ine ait birtakım belli fikirleri neşreder. Fakat onun neşretme
diği fikirler de vardır. Neşretmediği fikirler, umumiyet le efkârı umumiye 
nin bâzı ahvalde arzu etmediği fikirlerdir. Gazetenin ticari cephesi biraz 
da bu nokta ile alâkalıdır. Onun içindir ki hem efkârı umumiyeye tercü
man olan hem de efkârı umumiyeyi yapan bu müessese bu bak ımdan 
Hükümet in elinde mevcut fikir temayüllerini yok lamak için müsai t bir 
vasıtadır. Yani bir nabzıdır. Hükümet , matbuat ın hangi ist ikamette neş
riyat yaptığını görür ve ona göre vaziyet takınır. Aklı olan, demokrat ik 
olan ve hür olan Hükümet ler böyle hareket ederler. Hürriyetçi o lduğun
da şüphe götürmiyen Adnan Menderes' in bu yo lda yürüyeceğ ine ben 
şahsan eminim. Çünkü akıl, mantık bunu emrediyor. Yalnız matbuat ın 
bünyesiy le alâkalı birtakım mevzuatı huzurunuza getiren Hükümet ler -
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den istiyebileceğimiz bâzı noktalar vardır. Onlardan bir tanesi ve başlıca-

sı haber leşme hürriyetidir. 

Sayın milletvekilleri; haber leşme hürriyetinde, nadir ahval müstesna, 

mutlakiyet şarttır. Bu hususta behemehal baskıdan azade ve serbest ol

mak lâzımdır. Tâ ki, demokrat ik inkişaf lâyık olduğu mertebeye yükse le 

bilsin. 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) - Bu da mutlak o lamaz. 

SEL İM RAGIP EMEÇ (Devamla) - Arzett im, kaydımı söyledim ve bâzı 

ahval müstesna, mutlak olması lâzımdır, dedim. 

Bu münasebet le şunu arzetmek isterim ki, demokrasi lerde iktidar 

daimî değildir, millî iradenin tecellisine göre değişiyor ve bu da gayet ta

biîdir. İşte bâzı ahvalde tahakküme kalkan iktidarın da azınl ıkta kaldığı 

z aman kendi noktai nazarlarını müdafaa imkânlarını bulabi lmesi için bu 

hürriyet in vücuduna ihtiyacı vardır. 

Bu münasebet le hat ır ıma gelen bir misali arzetmek ist iyorum. Bu, 

geçmiş zamana ait bir misaldir: 

İkinci C ihan Harbi devam ediyordu. Bir gün baktık ki, b iz im Devlet 

Bakanı diyarı ecnebiye gitmiş. Bütün dünya radyoları bunu haber veri

yor. Fakat bundan haberdar olmıyan yalnız Türk matbuat ı ve Türk rad-

yosudur . Geçmiş iktidar arkadaşları bugün matbuat hürriyeti bahs inde 

bir takım talepler dermayan ederlerken kendilerinin hürriyetsiz l ikteki 

kıskançl ıklarının ne mertebeyi bu lmuş o lduğunu bu misal de lâyıkiyle 

gösteriyor.. (Soldan bravo sesleri). Binaenaleyh haber hürriyet inin zaruret i 

aşikârdır. İktidarda bulunan hükümetler in de vazifelerini yapabi lmesi , 

cemiyet nizamını korumaları kendilerine tanıdığımız salâhiyetleri yer ine 

getirebi lmeleri için kendilerine lazımgelen cihazı vermekle beraber mat

buat adına belli bir salâhiyeti haber leşme hürriyeti salâhiyetini istemek 

de biz im için bir hak olmak lâzımgelir. 

Gene, hürriyetsiz bir matbuat rejimi içinde yaşıyan bir cemiyet in ha

zin bir misal i o lmak üzere, eski iktidar zamanına ait bir örnek ve rmek is

terim: Bi l iyorsunuz ki; o zaman bir Yavuz-Havuz meselesi meydana çık

tı ve bununla alâkalı olan vekil Divanıâliye verildi. Vekil, m a h k û m oldu 

ve cezasını çekti. Hapisaneden çıktıktan sonra, benim mahkûmiye t im 

her hangi idarî veya malî sebepten ileri gelmiş değildir; ben politik bir ter

tibin kurbanı oldum, şimdi hâtıralarımı yazarak bunun delil lerini verece

ğ im. Bu deliller içindir diye, hatıratını gazetelerin kapı lar ında dolaştırdı, 

durdu. Fakat bunu neşredecek babayiğit bir gazeteci bulamadı . 
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Bu, şunu ifade eder: Matbuat fedakârdır, birçok kötü işleri or taya ko
yar. Fakat o devirde buna imkân yok; bunu da uzun boylu düşündü ve 
bunu basarsam, baş ıma belâ gelir dedi ve reddetti. Evvelâ can, sonra ca
nan!. . (Gülüşmeler). 

AZİZ URAS (Mardin) - Mesele yok... 

SEL İM RAGIP E M E Ç (Devamla) - Evet bu telâkkiye göre mese le yok.. . 

Sayın arkadaşlar ım, bizi idare eden iktidarların baş ındaki lerden ce
miyet nizamını temin edebilmeleri ve vazifelerini lâyıkıyle, kifayetle yeri
ne getirebilmeleri için kendilerinden isteyeceğimiz bu haber leşme hürri
yet inin yan ında bir de diğer bir matlabımızın bu lunmas ı lâz ım gelir. Bu 
da bu hareketleri tedvin edecek olan kanun metinler inde vuzuh istemek
tir. Bu vuzuh, vatandaş ile hâkim arasındaki münasebet ler i ne kadar 
berraklaştır ırsa, hâkimin vazifesini, aynı zamanda basının hizmetler ini 
de o nisbette kolaylaştırır. Vatandaş bilir ki, ben şu hareket i yapt ığ ım za
man şu, şu müeyyide ile karşılaşırım ve yine hâkim de bilir ki, va tandaş 
şu hareket le karş ıma çıkarsa kendisine tertip edeceğim muame le şundan 
ibaret o lmak lâzım gelir. Bu bakımdan hâkimi takdirden ne kadar uzak 
bulundurursak, metinleri berraklaştırırsak, sanıyorum ki, matbuat hür
riyetinin inkişafını ve devamını da o derece ve kolaylıkla sağ lamış oluruz. 

Demiş t im ki, ikinci Adnan Menderes kabinesi karş ımıza get irmiş ol
duğu programı ile bizden itimat oyu istemektedir. Fakat bu oyu isterken 
icraat ına mütaall ik olarak gerek hale ve gerek istikbale muza f olarak al
mış o lduğu bir takım esasları bel irtmiş ve bu arada hürriyet n izamı hak
kındaki telâkkilerini açık olarak, her türlü hürriyetlerin anası o lmak üze
re, ortaya koymuştur . Bu bakımdan cemiyet nizamı hakkındaki telâkki
lerinin iyi niyet ve güzel misallerini vermiştir. Bunun için ben kendi he
sab ıma serbest olarak size hitap ederek sizin de ben im gibi düşündüğü
nüz faraziyesi ile bu kadar hüsnü niyetle ve açık ve samimî bir ifade ile 
beyan eden Hükümete itimat etmemiz vücubunu bel ir tmek isterim. Bu 
kanaat le bugünkü iktidarın hiç bir zaman: 

"Zal imlere bir gün dedirir kudret-i mevlâ 

Tal lahi lekad aserek Al lahu aleyna". 

Bedduasını okutmayacağından emin bulunuyorum. (Soldan bravo ses
leri). 

B A Ş K A N - Efendim, şimdiye kadar dokuz arkadaşımız konuştu, beş 
arkadaşımız daha söz istemiştir. (Kâfi sesleri). 

Müsaade buyurun. Bu söz istiyen arkadaşlardan dördü Demokra t 
Partili arkadaşlardır, bir tanesi de bağımsızdır. 
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Eğer müsaade ederseniz, Kemal Türkoğlu 'na söz verel im. Başkanl ığa 

ver i lmiş dört tane de kifayet takriri vardır. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Ben de Millet Partisi ad ına söz isti

yo rum. 

B A Ş K A N - Şimdi Millet Partisi adına Osman Bölükbaşı söz istemişler

dir, kendi ler ine söz ver iyorum. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Muhterem arkadaşlar, ikinci Mende
res Hükümet i yüksek heyetinizden itimat reyi istemek üzere programını 
okumuş bulunuyor. Ben de bu mevzuda naçiz görüşlerimi arzedeceğim. 

Sayın Menderes ' in Yüksek Meclise sunmuş olduğu programın ilk sa
tır larında bu Hükümet in Anayasaya göre kurulduğu belirti l iyor. 

Bundan evvelki Hükümet programında böyle bir ibare bu lunmadığ ı 
na göre, bunun bir mânası o lmak lâzım gelir. Acaba bu son ibare ile Yük
sek Mecl isin bu tebeddülatın saik ve sebeplerini öğrenmek hakkının ol
madığ ını mı bel irtmek istiyorlar? Bilindiği gibi dünyanın her yer inde hü
kümet ler Anayasaya göre kurulur. Fakat bunu z ikretmek lüzumu hisse
di lmez. 

Okuduklar ı programda diyorlar ki, Hükümet , bütçe müzakere ler i so

nunda, it imat kazanmıştır . Şu halde Hükümet değişikl iğinin sebep ve 

hikmet i nedir? Biz bu cihetlerin açıklanmasını istiyoruz. 

Arkadaşlar , yeni Hükümet in programında üzerinde hassasiyet le du
rulması icabeden mevzulardan birisi de v icdan ve din hürriyetidir. Yen i 
Hükümet , programında, bu hürriyetleri koruyacağını ifade etmektedir . 

Böyle bir söz söylendiğine göre, bu hürriyetleri tehdit eden bir kuvve
tin mevcudiyet ini kabul etmek lâzımdır. Eğer hakikaten bu memleket te 
v icdan ve din hürriyetini tehdit eden bir kuvvet varsa o kuvvet in ne ol
duğunun milletin hakiki mümessi l ler i tarafından bi l inmesi lâzımdır. 
Böyle bir kuvvet mevcutsa bu kuvvete karşı din ve v icdan hürriyet ini bü
tün icaplariyle müdafaa etmeyi programiyle millete karşı taahhüt etmiş 
bir parti olarak biz de Hükümete müzaheret edeceğimizi ifade e tmek is
teriz. Eğer böyle bir tehlike mevcut değilse, mevcut o lmıyan bir tehl ikeye 
karşı Hükümet in kendisine bir müdafil ik sıfatı izafe etmesinin bir nevi 
pol it ika ist ismarı o lduğunu kabul ederek bunun memleket için büyük bir 
tehlike teşkil ettiğine işaret etmek isteriz. (Soldan gürültüler ) . Ben suali
mi mesul Hükümete tevcih ediyorum. 

Arkadaşlar , Türkiye 'de din hürriyetinin bütün icaplarıyla tatbik edil

mekte bu lunduğunu kimse iddia edemez. Bu memleket te din hürriyet i 

yalnız ezanın arapça okutulması ile temin edi lmiş o lmaz. 
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Hepiniz bi l iyorsunuz ki; tek parti devrinde yalnız müs lümanlar ın din 
işlerine karışılmıştır. Bugün müslümanlar bir cemaat teşki lât ına sahip 
değildirler. Din hürriyeti demek, yalnız inanma hürriyeti demek değildir. 
İbadet hürriyeti de, telkin ve tedris hürriyeti de buna dahildir. Uzun se-
nelerdenber i müslümanlar ın kendi çocuklar ına bir teşkilâta bağlı o larak 
dinî terbiye verdirmek imkânına sahip olamadıkları hepimiz in bildiği bir 
hakikatt ir . Binaenaleyh, bu işlerin Hükümet nüfuzundan tamamiy le 
uzak kalabi lmesi ve bu ihtiyaçların karşı lanabilmesi için cemaat teşkilâ
tının kurulmas ına müsaade etmek lâzımdır. Dinî esaslara dayanan cemi
yet kuru lmaz diye elde bir Cemiyetler Kanunu varken bu memleket te din 
hürriyet inin tam olduğunu iddia etmek; hakikatlara uymıyan bir hare
kettir. Biz parti olarak bu husustaki görüşlerimizi hiçbir şeyden çekin
meden açıkça ifade etmiş bulunuyoruz. Programımız ın 7 nci ve 12 nci 
maddeler in i burada okumak suretiyle Millet Partisinin son günlerde ce
reyan eden hâdiseler karşısındaki durumunun ne o lduğunu ifade e tmek 
isteyeceğiz. Bizim telâkkimize göre, "içtimai nizamın teşekkülünde itikat
ların, ahlâkın, geleneklerin, örf ve âdetlerin büyük hisseleri vardır . Bu 
kaideler sık sık değişmezler ve devletin nüfuz sahası d ış ında kalırlar". 
Buna göre devlet ne din tesis eder, ne din reformu yapar, ne ahlâk ka
idesi vazeder ve ne de bir milletin örf ve âdetine ve gelenekler ine müda
hale eder. 

"Parti, din işlerinin devlet işlerinden ayrı tutulmasını kabul eder. Her
kesin v icdan ve itikat hürriyetini ve dilediği dilde ve dilediği şeki lde iba
det e tmek hakkını mukaddes tanır. 

Parti, Türkiye 'de muhtel i f din ve mezheplere mensup cemaat lar ın di
nî maksat la teşkilât vücuda getirmelerini ve dinî vakıf ların bu teşki lâta 
devredi lmesini tasvip ve müdafaa eder. 

Bu teşkilât kendi mensuplar ının din işlerini tanzim ve idareye salahi
yetl i o lmaktır . (Propaganda yasak sesleri). 

Parti, ilk ve orta tedrisata din dersleri ilâve edi lmesini ve üniversite
lerde ilahiyat fakülteleri ihdasını muvafık görür, fakat din dersler ine işti
rak, öğrenci ler reşit o luncaya kadar aile reisinin irade ve iht iyarına tâbi
dir". (Soldan propaganda yapıyorsun sesleri). 

Arkadaşlar , memleket i işgal eden bir mesele hakk ında bir siyasi par

tinin programına uygun olarak görüşlerini aç ıklamasının propaganda te

lâkki o lunmıyacağını tahmin ediyordum. Sayın A d n a n Menderes te, 

programında vicdan hürriyetini parti programlariyle mil lete taahhüt et

tiklerini, bu itibarla bu hürriyeti koruyacaklarını söylüyorlar. Biz bunun 

bir parti propagandası o lduğunu iddia etmedik. 
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Bizce memlekette v icdan ve din hürriyetinin tam olabi lmesi için prog

ramımızda kabul etmiş o lduğumuz bu esasların tatbik edi lmesi lâzımdır. 

Aks i takdirde Diyanet İşleri teşkilâtı Hükümet in emrinde o lduğu müd

detçe da ima Hükümet tarafından dine tahakküm edi lmesi ve dinin Hü

kümetçe siyasete alet edi lmesi mümkündür . Rahmet i r ahmana kavuş

muş eski bir Diyanet İşleri Reisinin Ege vi lâyetlerinde yapmış o lduğu ge

zinti esnas ında söylediği sözlerin muhalefet tarafından nasıl tenkid edil

diğini hepiniz hatırlarsınız. Bugün bir particinin Diyanet İşleri Reisl iğ ine 

tâyin edildiğini görüyoruz. Kim temin edebilir ki, yarın Hükümet , Mende

res veyahut başka birisi bu teşkilâtı siyasi maksat lara alet olarak kul lan-

mıyacakt ır? Biz, dinin Devlet işlerine karışmasını doğru bulmadığ ımız gi

bi, Devlet in de, din işlerine karışmasını doğru bulmuyoruz . 

Eğer, bu memleket in istikbali için sağlam bir temel at ı lmak istenili
yorsa din hürriyeti meselesi toptan halledilmeli ve bu mevzu, parti lerin 
ağz ından çıkmalıdır, artık. Bir daha partiler bunu ağız larına a lmamal ı 
dır. O da ancak cemaat teşkilâtının kurulması ile mümkündür . Bu 
m ü m k ü n olmadığı takdirde her gün mesele parça parça ele al ınacaktır. 
Ve din siyasete alet edi lmeye devam edilecektir. 

Arkadaşlar ; hâdiseleri mücerret olarak ele a lmaya imkân yoktur. Bu 
memleket in şahidi olduğu geçmişte birtakım hâdiseler vardır, ki bunlar ı 
hat ı r lamak lâzımdır. Bi l iyorsunuz, bir cenaze merasimi esnas ında vatan
daşlar tekbir getirmişlerdi. Hiçbir kanunun yasak etmediği bu hâdise, 
memleket te büyük bir velvele koparmak istiyenlerin el inde bir alet olarak 
kullanıldı. İrtica hort lamaktadır, irtica siyasete alet edi lmektedir , din si
yasete alet edi lmektedir diye sabık iktidar zamanında çok sözler söylen
di. Fakat işin en hazin tarafı bugün vicdan hürriyetini müda faa edeceğiz 
diyen iktidar partisi o zamanın iktidarı olan C. H. Partisinin bir müttef i
ki gibi hiçbir esasa dayanmıyan bu isnatlarda onunla yanyana yü rümüş 
tü. Bu hakikatları söylemeyi de vazife bil iyoruz. (Gürültüler). Vakıay ı söy
lüyoruz arkadaşlar. (Soldan muvazaa vardı sesleri). Eğer itiraz ediyorsanız 
ves ika buradadır, okuyalım. (Muvazaa var sesleri, oku sesleri). Bâzı arka
daşlar vesikayı okumamı istediler. Arzu ediyorlarsa.. (Gürültüler) (Gazete ve
sika değildir sesleri). Vallahi altında noterin imzası yoktur, ama bir parti or
ganında parti başkanının demeci . Başlığını okuyorum. Part imiz "bir ta
raftan irticai körükliyen, diğer taraftan memleket i kardeş kavgas ına gö
türmeye çal ışan tahriklerle mücadeleyi vazife bi lmektedir" . (Gürültüler). 

Arkadaşlar , müsaade buyurunuz? Telâşa lüzum yok. Elbette bu baş

l ıktan bir şey çıkmaz, onu ben de bi l iyorum. Fakat arkadaşlar, bir cena

zede vatandaşlar tekbir getirdi diye bir bardak suda fırtına koparmaya 
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çal ışan sabık iktidarla ağız birliği yaparak bir beyanname neşretmiş olan 

bir siyasî parti bugün vicdan hürriyetini müdafaa edeceğiz diye m e v h u m 

bir kuvvete karşı ilânı harp edemez. (Soldan gürültüler, muvazaa var sesleri). 
Onu siz bilirsiniz. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Bir cenazeden istifade 

e tmek istediniz. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Kimse cenazeden istifade e tmek is

tememişt ir . Bunu ben part im namına size iade eder im. Menderes , bir 

millî kahramanın cenazesine bir parti rengi vermek küçüklüktür diyen 

bir arkadaşınız sıfatile bu isnatlarınızı size iade eder im. Menderes , bu 

sözleriniz asla tarafımızdan kabul edilemez. (Gürültüler). Arkadaşlar , nasıl 

bir kuvvet imişiz ki 500 bin İstanbulluyu sokaklara döküyoruz . Bunu 

acaba bir parti mi yaptırmışt ır? (Askerî merasim yaptırmadınız sesleri, 
gürültüler). Asla, isnattır, iftiradır. Elinizde delilleriniz varsa bu gün mil

letin huzurunda açıkça bildiriniz. (Gürültüler, devam devam sesleri), (Dini si
yasete alet etme sesleri). Merak etmeyiniz arkadaşlar, biz bu mesele lere, di

ni siyasete âlet etmek için temas etmiyoruz. Bütçe müzakere ler i esnasın

da dinin polit ikaya âlet edi lmemesi için bu meselenin toptan halli lâz ım

dır diyen arkadaşınız ım. Bunu bir kerrede hal ledel im, nasıl diğer dinlere 

mensup olanların din işlerine devlet karışmıyorsa, müs lüman cemaat ı 

nın da din işlerine devlet karışmasın. O zaman mesele kalmaz. (Müslü
manlar ekalliyet değil, unsuru asli sesleri). Evet, müs lüman unsuru aslidir. 

Biz de bil iyoruz, fakat neden dolayı devlet teşkilâtı iç inde Diyanet İşleri 

Teşki lât ını bu lundurmakta ısrar ediyorsunuz, sebebi, hikmet i nedir? Ege 

vi lâyet ler indeki propagandalara karşı nasıl bağırı ldığını hat ır lamıyor mu

sunuz? (Gürültüler, biz yapmadık sesleri). Yapmıyacağınız ı k im temin eder. 

İnsanız. Biz müessese lerden bahsediyoruz, istikbali nazarı it ibara al ıyo

ruz. Ne Menderes ' i düşünüyoruz, ne Samed Ağaoğlu 'nu. (Gülüşmeler, de
vam devam sesleri). 

Müsaade buyurursanız , bir hâdiseye daha temas etmek ist iyorum. 

Bir memlekette kanun, duyulan bir ihtiyaca karşı yapıl ır. Kanunun 

yapı lmasın ı icabettiren bir ihtiyaç o lmadıkça kanun yapmaya kalk ışmak, 

hele demokras iye kavuşmamış olan bir memlekette bir takım karanl ık 

maksat lar ın delili olarak kabul edilebilir. 

1949 Haziranında burada eski Başbakan Şemsett in Günal tay arka

daşımız Demokrat Milletvekil lerine nasıl haykırmıştı? Onu hat ır lamanız ı 

r ica ed iyorum. Kimsenin şahsı ile meşgul değiliz. Yal ınız hâdiseyi z ikre

deceğiz. 
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O zaman çıkarı lmak istenilen aşırı sağcılık ve solculukla mücade le 

kanununa Demokrat Milletvekilleri itiraz ederken öyle hat ır l ıyorum ki, 

M u a m m e r Alakant arkadaşımız da vardı; Şemsett in Günaltay, bu kürsü

den hakikat i ifşa etmişti. Demokrat Parti Başkani le bu mese le hakk ında 

bir kaç defa konuştum. Demokrat Parti Başkanı da ima irtica endişesini 

izhar etti. Ben de kendisine irticai önleyecek kanun tasarısı hazır layaca

ğımı söyledim. Sizlere mi, Başkanınıza mı inanayım, rica eder im samimî 

o lunuz efendiler. 

Arkadaşlar ; demek ki Demokrat Partinin mazideki hareket ler iy le bu

günkü hareketler arasında bir tezat vardır. Eğer bu tezat, yüzde yüz sa

mimî olsa, biz bunu takdir ile karşılarız. (Gürültüler). 

Görülüyor ki, vatandaşlar ın dinî hissiyatı zaman zaman şu veya bu 

zat tarafından şu veya bu Hükümet tarafından ist ismar edi lmektedir . 

V icdan hürriyet ine bir Hükümet tam olarak taraftarsa inanma, ibadet, 

telkin ve tedris hürriyetini de tam olarak kabul etmelidir. 

V icdan hürriyetini baskı altına alan kanun yalnız ezanın Türkçe 

okunmas ına ait olan kanun mudur? Hükümet in bunu aç ık lamasını isti

yoruz. Niçin din esasına dayanan cemiyet kurulmasın ı meneden kanunu 

değişt irmeyi düşünmüyor lar? Madem ki Devlet lâiktir, din bir camaat işi 

olarak kabul edilmelidir. 

Muhte rem arkadaşlar; ikinci Menderes Hükümet i programında, hu

kuk devletini bütün icaplariyle, kendi tabirleriyle söy lüyorum, pürüzsüz 

olarak kurmak hususunda gayet hassas davranacaklar ını söylüyorlar. 

Eğer ikinci Menderes Hükümet i , birinci Menderes Hükümet i olsa idi bu 

sözleri şükranla karşılardık. Fakat ikinci Menderes Hükümet i on aylık ic-

ratının ışığı alt ında hâdiseleri tetkik ettiğimiz zaman bu sözleriyle bizi 

tatmin etmemektedir . Hukuk devletini bütün icaplariyle kuracaklarmış , 

hukuk devletini bütün icaplariyle kuracağız diyenler, emir ler inde bulu

nan radyoyu bir parti organı gibi kul lanmaktadır lar. 

Milletin parası ile kuru lmuş olan radyoyu milleti yanl ış kanaat lere 

sevkedecek şekilde kul lanan bir Hükümet , nasıl olur da pürüzsüz olarak 

hukuk devleti kuracağız diyebiliyor. Maziye bakmadan böyle sözleri na

sıl söyliyebil ir? (vaka zikret sesleri). 

Vaka z ikretmemi istiyorlar. Bütçe müzakereler i esnas ında radyo neş

riyatını tenkit ettiğimiz zaman (bu kürsüden söylediğim sözler haksızsa haksızsın 

deyiniz ineceğim ve bir daha konuşmıyacağım) dedim. O zaman Mecl isten çıt 

ç ıkmadı , arkadaşlar sizin sükûtunuzun mânas ı ne idi? (Gürültüler). 
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Müsaade buyurunuz, muhalif lerin söyledikleri şeyleri lafü güza f te

lâkki ediyorsunuz. Fakat kendi işinize geldiği zaman, tavuk ve kümes hi

kâyeleri radyodan saatlerce söyleniyor. Muhalefet in söylediği hakikat , 

Mecl is in zabıtları ile sabit olan hakikat, sizlerin alkışları ile karş ı lanan 

hakikat radyo ile millete duyurulmuyor . Niçin onlardan bahsetmiyor ar

kadaşlar? 

O zaman Hükümet namına konuşan Samet Ağaoğ lu arkadaşımız , bu

rada biz im Hükümet i çeki lmeye davet etmemizi , ç i zmeden yukar ıya çı

kan bir hareket olarak tavsif etmişlerdi. Demokrasiy i bu memleke te geti

receğ im diyen bir partinin Hükümeti , emrinde bu lunan bir radyoyu, bi

taraf olarak kul lanmazsa böyle bir Hükümete , dâvas ına ihanet etmiş 

olan bir Hükümet olarak çekilmeyi teklif edenler, ç i zmeden yukar ıya çık

mış sayı lamazlardı . Asıl ç izmeden yukar ıya çıkanlar, milletin karş ıs ında 

söylediği sözlerin aksini yapanlardır, bizzat Hükümett ir . B inaenaleyh bir 

mil letvekil inin tenkidleri gökten yere bakan bir adam edası ile, ç i zmeden 

yukar ıya ç ıkıyorsunuz diye mukabelede bulunanlar, ç izmeyle hiç alâkal ı 

değildir arkadaşlar. 

S Ü R E Y Y A ENDİK (Çanakkale ) - Şahsiyat yapıyorsunuz. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Ben; Hükümet adamından bahse

d iyorum. İsterseniz ismini söylemiyeyim, Başbakan muavin i d iyey im. 

(Gülüşmeler). 

Mahiyet i itibariyle bir yenil ik arzetmiyen ikinci Menderes Hükümet i 
nin programının bir yer inde ise şöyle deniliyor: " İçişlerindeki prensib imiz 
bü tün idare cihazını halkın emrine vermektir. Bunun la kasdett iğ imiz 
mâna, idare cihazımızın demokrat laşmasıdır" . İlk nazarda çok güzel söz
ler... Fakat Birinci Menderes Hükümet in in geçmişteki icraatı buna uy
gun mudur? Hayır arkadaşlar, bununla hiçbir alâkası yoktur. 

Birinci Adnan Menderes Hükümet i ant idemokrat ik kanunlar ı değişti-
riceğini vadetmişt i . Fakat on aydan beri ant idemokrat ik kanunlar , bir 
kap lumbağan ın sırtında, bir türlü Meclise u laşamamış bulunuyor lar . 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Şunları sen teklif etse

ne, Bölükbaşı . 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Sayın Menderes , bu kanunlar ın be

n im taraf ımdan teklif edi lmesini arzu buyuruyorlar. Emir buyuruyor lar 

d iyemiyeceğ im, çünkü demokrasi vardır. Emrinde bütün Devlet teşkilâtı 

vardır, âl imi var, profesörü var, teknisyeni var, her şeyi var. Bütün bun

lara rağmen beş sene muhalefet sözcülüğü yapan ve ant idemokrat ik ka

nunlar ı tenkid eden bir zat, bu işleri yapamıyor da, Mecl iste yalnız bulu-
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nan Bölükbaşı 'ya teklif ediyor. Sadece bu sözü dahi Sayın A d n a n Men

deres ' in demokras i ile alâkası olmadığını gösterir. (Gülüşmeler ) . 

Arkadaşlar ; idare cihazını demokrat laşt ı rmak gayesini takip edecek

lermiş. Görüyoruz misallerini idare cihazını Hükümet in kulu ve kölesi 

yapan bir kanun var, İller Kanunu Recep Peker zamanında esasları ha

z ır lanmış olan bu kanun zanneder im 1949'da bu Mecl isten çıkarı lmıştı . 

Sayın Menderes ' in bu kanun hakkındaki mütalâalar ını öyle zannediyo

rum ki, Va tan gazetesi sütunlar ında okumuştum. O kanunu değiştir

mekten ne birinci Hükümet programında ne de ikinci Hükümet progra

mında bahsetmiyorlar. O kanun mevcut o ldukça bu memleket te idare ci

hazının demokrat laşmasına imkân yoktur. İdarenin demokrat laşmas ı 

için evvelâ Hükümet in demokrat laşması lâzım. İdare c ihazının Hükümet 

karş ıs ında kul ve köle o lmaktan kurtulması lâzımdır, hakikatta onun kul 

ve köle o lmaktan kurtulması lâzımdır, hakikatta onu kul ve köle yapan 

kanunlar var mıdır? Vardır. 

Biraz evvel bu konu hakkında söylediklerimi hat ır laması için ben Ad 

nan Menderes ' in hafızasına hitap ettim. Demokrat Partinin eski lideri Sa

y ın Celâl Bayar' ın bu mevzuda söylemiş oldukları sözleri hatır lat ır ım. (O 

zaman muvazaa vardı sesleri) . 

Sayın Celâl Bayar Ödemiş nutkunda: Demokrat Parti namına o za

man şöyle demişti . "İktidarın samimiyet ine nasıl inanal ım ki, y ine bir ta

raftan sevgiden ve dürüst seçimlerden bahso lunurken diğer taraftan 

şüphel i hareketlerin envaına devam o lunmaktan da çekini lmiyor. İller 

Kanunu ile valilere veri len yeni salâhiyetlerin mânası nedir? O İller Ka

nunu ki, bizzat kendilerinin cebir ve tazyik polit ikası takip e tmekle i tham 

ettikleri Peker zamanında hazır lanmıştı : İşte kanunla güdülen maksad ın 

vi lâyetteki bütün memurlar ı kanundan ziyade harfi harfine val inin emri

ne bağ lamak o lduğunda şüphe yoktur. Val inin azli ve nakli , ikbal ve ka

deri de kayıtsız şartsız vekil lerin emir ve arzular ına bağlıdır". 

Dünkü bu sözlere ve bugünkü duruma göre ne diyeceğiz? Değişen ne

dir arkadaşlar? Dün valinin ikbal ve kaderi Ali 'nin ağz ından ç ıkacak iki 

ke l imeye bağlı idi, bugün de Veli 'nin ağzından çıkacak iki ke l imeye bağ

lıdır. 

Böyle kanunlar ı muhafaza eden insanların, bu memleket te demokra

si idaresini pürüzsüz olarak tahakkuk ettireceğiz teminatlar ının bu mil

let nazar ında neyi ifade edeceğini v icdanlarınıza sormanız ı r ica ed iyorum. 

E T E M V A S S A F (Kocaeli ) - Yanl ış görüyordunuz, kanun bir günde çık
maz. 
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O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Evet, bu memleket te cebir polit ika

sı çok eskidir. Darılmasınla!*, eski iktidar da vaktiyle mücade le zamanın

da demokras imiz gelişiyor, yavaş yavaş demişlerdi? Tâbiri mazur görü

nüz, millet diretmiş olsaydı bu gel işme belki de 50 sene sürerdi . O n u n 

için bu gel işme ve intikal devri kelimeleri benim nazar ımda çok şüphel i 

kel imelerdir. Sayın Menderes ' in veyahut İçişleri Bakanının şahsi temina

tı ile bu milletin tatmin edi lemiyeceğini hepinizin takdir edeceğini uma

r ım. 

Kanunlar aynı kanunlar. O halde değişen ne? Hukuk devlet inde te

minat şahıslardan gelmez. Kanun ve müesseselerden gelir. Müessese ler i 

kurmazsak , kanunları değişt irmezsek, nasıl olur da bu memleket te de

mokras iy i kurduk, pürüzsüz bir hukuk devleti tesis ettik iddiasiyle mil

letin karşıs ına çıkabiliriz. (Gürültüler). Sakin olunuz, Sayın Celâl Bayar ' ın 

sözlerini burada nakletmiş bulunuyorum. Ben fazla bir şey ilâve ett iğ ime 

kaani deği l im. 

Meslekten yet işmiş birçok insanlar mevcut iken öyle vali tâyinlerine 

şahit o luyoruz ki, idareyi demokrat laşt ırma polit ikasiyle taban tabana 

zıttır. (Soldan, tekrar oluyor sesleri). Kusura bakmayın, sizinkilerin sözlerini 

tekrar l ıyorum, kendiminki ler i de müsaade buyurun bir defa tekrarl ıya-

y ım. 

Yeni Hükümet in programında hâkimlerin teminatının artır ı lacağı ileri 

sürülmektedir . Acaba bu teminatı art ırmaktan maksat nedir? Adale t ci

hazını icra kuvvet inin nüfuz ve tesirinden tamamiyle masun bu lundura

cak bir s isteme doğru mu gidiyoruz? 

Mevcut kanunlarda ufak-tefek tadillerle mi iktifa edeceğiz? Hüküme t 
bu mevzuda bizi tenvir ederlerse belki o zaman kendi ler ine daha geniş 
cevap vermek imkânına sahip bulunuruz. 

Adalet c ihazına taallûk eden kanunlara ait birçok tadil tasarı lar ının 
hazır landığı söyleniyor, adalette huzursuzluk bu lunduğu ileri sürerek si
yas i hayata atılan Sayın Halil Özyörük un hazırlattığı kanunlar ı tatbik et
mek imkânını bulamadan, İçişleri Bakanl ığ ına getir i lmiş olması , öyle 
tahmin ediyoruz ki, kendi v icdanında da bir huzursuz luk yaratacakt ır . 
(Sağdan, gülüşmeler). 

Hükümet in malî ve iktisadî politikası hakkında bütçe müzakere ler i 

vesi lesiyle birçok mütalâalar ileri sürdük. Onları tekrar e tmeye lüzum 

görmüyoruz . 

Ş imdi kısaca, dış polit ika mevzuuna temas edeceğiz. Yüksek Heyet i
nizin hatır layacağı üzere, dış polit ikamızın gaye ve prensipler inde, parti-
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ler aras ında hiçbir ihtilâf yoktur. Bu memlekete tevcih edi lecek tecavüz 
nereden gelirse gelsin, karşıs ında hiçbir partiyi bulmıyacak, sadece Türk 
Mil letini bulacaktır. Bundan hepimiz eminiz. (Alkışlar). Arkadaşlar , yal
nız dış pol it ika mevzuunda çok realist o lmak mecburiyet indeyiz . Hissiya
tın dış polit ika mevzuunda millet meselelerini hal ledemediğ i muhakkak
tır. Bi l iyorsunuz, Atlantik pakt ına a l ınmamız için müteaddi t teşebbüsler 
yapı lmışt ır . Henüz bu teşebbüsler müspet bir netice vermemişt i r . Bu te
şebbüsler in müspet netice vermesini hepimiz canı gönülden temenni 
ederiz. Son zamanlarda gazete sütunlar ında görüyoruz, mevzi i an laşma
lardan bahsedi l iyor. Bugün dünya yüzünde iki cephe vardır . Biri, hür 
milletler cephesi , birisi de ismini tasrih edel im. Sovyet Rusya 'n ın başın
da bu lunduğu komünist cephesi, hürriyet düşmanlar ı cephesi . Binaena
leyh Türk milletini tehdit eden kuvvet nedir?. Sovyet Rusya'dır , başka 
birşey değil arkadaşlar, Sovyet Rusya 'ya karşı hürriyeti koruyacak yegâ
ne kuvvet olarak da Amerika 'y ı görmekteyiz . Amerika 'y ı içine a lmıyacak 
bir an laşmanın Türk milletinin emniyet ini sağl ıyacağına asla kani deği
l im. Y ine son günlerde gazete sütunlar ında görüyoruz ki, At lant ik Paktı
na a l ınmamıza bir ittifak muahedesiy le bağlı bu lunduğumuz Fransa ve 
İngiltere'nin muhalefet ettiği yazıl ıyor, doğru mudur? . Yanl ış mıdır b irşey 
söyl iyemiyeceğim, dostluk bağları ile bağlı bu lunduğumuz bu memleket 
lerin b iz im bu arzumuza muhalefet edeceklerine inanmak istemiyoruz. 
Eğer hakikaten bir ittifak muahedes i ile bize bağlı bu lunan bu devletler 
Türkiye 'n in Atlantik Pakt ına girmesine taraftar değil lerse, bu takdirde 
Türk iye-Fransa ve İngiltere ittifakının ne mânâ ifade ettiğini Hükümet in 
Yüksek Mecl ise açıklaması lâzımdır. 

Millî Savunma mevzuunda. Hükümet programında gö rdüğümüz mü
talâalar bizi tatmin etmekten çok uzaktır. Biz bu mevzuda bu memleke 
tin askerî emniyet inin nasıl sağlanabileceğini, bütçe müzakere ler i esna
s ında açıkça ortaya koymuştuk. Onları hat ır lamakla iktifa edeceğiz. 

Arkadaşlar , İkinci Adnan Menderes Hükümet i Programında parti lera-
rası münasebet lere de temas etmektedir. Bu münasebet ler in daha ziya
de muhal i f partiler taraf ından ihlâl edildiğine dair satırlar vardır . Biz im 
kanaat imizce parti lerarası münasebet ler in ihlâli, doğrudan doğruya Ad
nan Menderes Hükümet in in icraatından ileri gelmiştir. Hepiniz in hatırlı-
yacağ ı üzere bu kürsüde Birinci Menderes Hükümet i programı hakk ında 
fikirlerimizi izhar ettiğimiz zaman Sayın Menderes 14 Mayısın bir hukuk 
devleti kurmak için başlangıç o lduğunu unutarak part imize ve ona men
sup şahıslara hücum etmekten kendilerini al ıkoyamamıştır . (Bravo sesleri). 
Fikir lerimize fikir ile değil, eski hınçlarını ifade edebi lmek için mevzu dı
şı sözlerle mukabe le etmişlerdir. 
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Binaenaleyh, bu mevzudaki iddiaları da hakikata hiç uygun değildir. 
Öyle bir hava esti ki, memlekette ana muhalefet partisi diye yalnız C. H. 
Part is inden bahsedi ldi . Fakat Millet Partisini, mevcudiyet ini kanun tanı
dığı halde kanunun emrinde olan Sayın Menderes tanımak istemedi . 
(Gürültüler ) . Birçok müh im işlerde muhalefetle istişarede bu lunmak , de
mokras in in tabiî bir icabı olduğu halde: bunlar ihmal edildi. Millet Parti
si yalnız at yarışlarına davet edildi. (Gülüşmeler ) . Bu hareket lerden me
sul olan bir Hükümet in hukuk devleti kuracağım diye tekrar karş ımıza 
gelmesi , hakikaten şaşılacak bir şeydir. 

Arkadaşlar , on aylık icraat meydandadır . Memleket in ayakta duran 
mesele ler ine deva bu lamamış olan bir Hükümet , Anayasaya göre kurul
duğunu, Anayasaya göre itimat istediğini beyan ederek karş ımıza ge lmiş 
bulunuyor . Bu icraatı hatırlayanlar ikinci Adnan Menderes Hükümet ine 
i t imat oyu veremezler. Çünkü Adnan Menderes Hükümet ine it imat reyi 
vermek, biz im kanaat imizce, memleket i bir tecrübe tahtası y apmaya ka
rar ve rmek demektir . (Soldan asla sesleri). 

B A Ş K A N - Efendim, bağımsız lardan Kemal Türkoğ lu 'na söz ver iyo

rum. 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) - Efendim, usul hakkında söz istiyo
rum. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) - Arkadaşlar, kifayeti müzakere takri
ri ver i lmiş bulunuyor. Söz istemiş arkadaşlardan daha beş arkadaş var. 
Bunlardan sonra bağımsız arkadaş söz istediği halde kifayeti müzakere 
takriri oya konmadan diğer arkadaşların sırası ona veril iyor. Halbuki ba
ğımsız o lmak bir rüçhaniyet kazanmak demek değildir. B inaenaleyh ki
fayeti müzakere takririnin oya konulması ve kabul edi lmediği takdirde 
arkadaşlar söz sıralarından feragat etmedikçe söz sırasına riayet e tmek 
lâzımdır, kanaat indeyim. Onun için Başkanlık Makamından is t i rhamım 
kifayeti müzakere takririnin oya konmasıdır . 

B A Ş K A N - Efendim, müsaade buyurun. Arkadaşın usul noktas ından 
hakkı vardır. Fakat yeni teşekkül eden Hükümet memleket işlerinde ta
kip edeceği umumi siyasetini Yüksek Meclise, huzurunuzda arzetmiş bu
lunuyor. Demokrat Parti safından 6 arkadaşımız konuştu. Muhale fet ten 
bir arkadaş, (iki kişi sesleri) bağımsız lardan Sayın Ali Fuat Cebesoy ar
kadaşımız konuştu. (Sinan Tekelioğlu da konuştu sesleri ) . Y ine Yüksek 
Heyet iniz in müsamahas ına , hissiyatına tercüman olarak bu ciddî mev
zuda müstaki l lerden bir arkadaşımıza daha söz vermiş bu lunuyorum: 
Eğer tensip etmezseniz kifayeti müzakere takririni reyinize arzedeceğ im. 
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Kemal Türkoğlu 'na söz veri lmesini kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

(Aksini reye koyun sesleri). Kabul etmiyenler.. . Kabul edildi. 

Buyurun Kemal Türkoğlu. 

KEMAL T Ü R K O Ğ L U (Mardin) - (Kısa olsun sesleri ) . 

Vallahi kısa. 

Muhte rem arkadaşlar ım, İkinci Menderes Kabinesinin yeni programı

nı dinledikten sonra bir de ilk programı ile karşı laştırarak dikkat le oku

dum. Yeni programın muhteva itibariyle i lkinden farklı o lmadığ ını Sayın 

Başbakan da ifade etmiş bulunmaktadır . Esasen başka türlü o lması da 

beklenemezdi . Zira bizde değişen hakikatta kabine değil yalnız b irkaç ba

kandır. Eski Kabinenin başı ve esaslı rükünler i y ine yerlerini muhafaza 

e tmekte veya sadece sandalya değiştirmiş bulunmaktadır . 

Kabinede altı bakana yer değiştiri lmiş olmasını , bir az gar ipsediğ imi

zi burada bel irtmek isteriz. Muvaffak o lmuş bakanlar ın yer inde bırakıl

ması , muvaffak olamıyanların ise yeni kabineye a l ınmaması gerekirken, 

Mecl is ve efkârı umumiyece tutulmadıkları artık anlaşı lmış bu lunan ze

vata her nedense tekrar kabinede yer verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet in yeni programı; eskisini aynı o ldu
ğuna ve birincisi hakkında vaktiyle fikirlerimizi bu kürsüden açık lamış 
bu lunduğumuza göre, bugün ister istemez Hükümet in on aylık icraatı 
üzer inde duracak ve çıkaracağımız neticelere ist inaden kanaat imiz i izhar 
edeceğiz. 

Birinci Menderes Hükümet in in; umumi bir seçim net icesinde ve ağır 
şartlar alt ında iktidarı devraldığını ve buna mukabi l memleket in kendi
s inden kısa zamanda çok iş istediğini sözlerimize başlarken bel irtmeliyiz. 
Bu Hükümet ten normal zamanlar ın icraatı değil, fakat muhale fet te geçen 
dört beş yıl içinde eski iktidarın tenkidi dolayisiyle vado lunmuş , parti 
p rogramında ve seçim beyanname ve nutuklar ında yer a lmış bü tün dâ
vaların arka arkaya tahakkuku beklendi. Demokrat Partinin kurduğu ilk 
Hükümete de çok çal ışmak ve hiç o lmazsa kısa vadeli taahhütler i hemen 
yer ine get irmek düşerdi. Ne yazık ki, 10 aylık Menderes iktidarı hiç de ve
rimli çal ışmalar la geçmedi. Az zamanda tahakkukunu m ü m k ü n gördü
ğüm işlerden yalnız bir kaçını z ikretmeme müsaadeniz i r ica eder im. 

Geçen programın başında, 14 Mayısla normal hale girdiği ifade edilen 

siyasî hayat ımız ın, iddianın tamamen aksine olarak, anormal bir seyir 

takip ettiğini görmekteyiz. Hükümet müspet iş göreceği yerde , vaktini 

parti münakaşalar ın ı ş iddet lendirmekle geçirdi. "Devri sabık" yarat ı lmı-

yacağ ı hususunda teminat veren cümleyi alkışlamıştık. Fakat bu kısa za-

1010 



II. MENDERES KABİNESİ 

m a n d a esefle gördük ki, Hükümet , bizi Demokrat Partinin teşekkülü ta
rihleri olan 1945-1946 yı l larındaki sıkı devirlere sürüklemektedir . 

İyi o lmıyan bu durumun doğmasında kanaat imce; Sayın Başbakan ın 

zatî mesul iyet i büyüktür. 

Çünkü kendisi hükümet ve parti başkanlıkları gibi memleke t imizde 
bugün için gayrikabil i telif olan iki sıfatı nefsinde toplamış bu lunmakta 
dır. A rkamızda kalan hâdiseler; Adnan Menderes ' in şahsında ağır başl ı 
o lgun ve idareci Devlet adamlığı vasıflarının, zayıf, fakat mütaar ız ve mü
tecaviz parti başkanlığı sıfatının hâkim ve galip o lduğunu göstermekte
dir. Mecl is önünde yapı lan ciddî ve samimî tenkidlere çok ağır, hat tâ ba-
zan yakışıksız cevaplar vermekte; hazırlıklı konuştuğu zamanlar pekâlâ 
mun is ve mutedi l o labi lmesine mukabi l , kürsüye âni ç ıkış lar ında ve dı-
şardaki hareketler inde diktatörce edalar takınmaktadır . Acaba, memle 
kette hakiki demokrasi rejiminin temelleri atı ldığının ve bunda kendisi
nin de büyük payı o lduğunun farkında değil midir?.. 

Mil l iyetperverl iklerinden ve kanuna boyun eğer insanlar o lduklar ın
dan asla şüphe edi lmeyecek olan muhalefet partileri ve matbuat men-
suplariy le mütemadiyen uğraşı lmasını, suçsuz vatandaşlar a leyhine po
litik mülâhazalar la ve emirle takibat açtırı lmasını ve kendi haklar ında 
hiç kul lanı lmamış ve hattâ hukukçular ın bile unutmuş bulunduklar ı Ce
za Kanununun 161 inci maddesinin harekete geçir i lmesini demokra t hü
kümet te görmek istediğimiz zihniyetle kabili telif bu lmamaktay ı z . A d n a n 
Menderes "Bu mukaddes damın alt ında mazide cereyan etmiş olan na
hoş hâdiselerin hâtıralarına ebediyen nihayet vermek ümidindey iz " dedi. 
Fakat o tarihten sonra bu mukaddes çatı alt ında ne kadar nahoş hava
lar esti ise bunlara hep Hükümet Başkanı olarak kendisi bizzat sebebi
yet verdi veya buna sebebiyet verenlere parti başkanı sıfatiyle göz yum
du. Başbakan ve onun Hükümet i erkânı, parti lerinin haklı o larak müte 
mad iyen şikâyet ettiği (Antidemokrat ik) denen hükümler in toptan kaldı
r ı lmasına yanaşmadı lar . Anayasanın emrettiği Cumhurbaşkan ın ın öde
neği ve bakanlar ın görev ve sorumları hakkındaki kanunlar ın ç ıkarı lma
sı her bütçe tenkidinde ve bizzat bugünkü Başbakan taraf ından ve par
tisi namına istenmiş olduğu halde bunlara ait tasarılar hâlâ haz ı r lanma
mış ve böyle bir niyetin mevcudiyet inden ikinci p rogramda da bahso lun-
mamışt ı r . 

Cumhurbaşkanın ın ; Meclis Başkanının, Başbakan ve Bakanlar ın 
ödenekler i , kanunu mahsuslar ı o lmadan bu sene de y ine eski âdet üze
re muvakkat bir kanun olan 1951 Bütçesine konmuştur . Bütçe Komis
yonunun bu kanunlar ç ıkarı lmadıkça gelecek yıl bütçes ine tahsisat koy-
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mamay ı kararlaştırdığını Yüksek Heyetinize ve bu arada Hükümete ha
t ır latmak isterim. Gerçi üç beş maddeden ibaret olacak bu kanunlar ı biz 
mil letvekil leri de teklif edebiliriz. Fakat Hükümet in veya iktidar partisi
nin el inde daha bol maddi imkânlar bulunduğu için bunlarca hazır lan
malar ı daha doğrudur. 

Muhte rem arkadaşlar ım; 

Hükümet y ine ilk programında iktisadî ve malî görüşünü hulâsa et
tiği dört esastan bir incisinde "âzami tasarruf zihniyetiyle hareket ederek 
Devlet masra f ve külfetlerini asgariye indirmek suretiyle Devlet bütçe le
rini iktisadî bünyemiz in takatiyle mütenasip ve hakiki mânas iy le muva
zenel i bir hale get irmek" lüzumunu belirttiği ve buna bi lhassa ilk bütçe
sinde en çok itina etmesi lâzım geldiği halde asla bu yola g i tmemiş ve 
normal bütçe masraflarının % 84 'ünün donmuş halde bu lunduğu maze
retiyle denk bütçeyle tanzim edememişt ir . Halbuki biz Hükümet ten ka
demel i intikal kadroları yo luna hemen girerek personel maaşlar ıy la özlük 
haklar ında geniş bir seyyaliyet temin etmesini bekleriz. Bu seyyal iyet bu 
sene de temin edilemez ve tasarruf yo luna gidi lemezse gelecek bütçe mü
dafaasında nasıl bir mazeret bulunacağını c idden merak la bek lemekte
yiz. Hükümet programında hayat pahalıl ığını önliyeceğini vadetmişt i . Ha
yat ın on ay içinde ucuzlat ı lamıyacağını pekâlâ takdir ederiz. Fakat ucuz
la tmadan vaz geçtik, bu müddet içinde hiç o lmazsa fiyatlar aynı seviye
de tutulabi ldi mi? 

Y ine Hükümet işe başladığı zaman: "Devlet memurlar ın ı şahıs veya 
zümreler in emir veya arzular ına tâbi o lmaktan kurtaracağız" dedi. Fakat 
aksine olarak, kanunî evsafı haiz olmıyan ehliyetsiz büyük memur la r tâ
y in ve iş icabı yerine politik mülâhazalar la hiçbir parti ile alâkası olmı
yan birçok memurlar ı tahvil ederek, bu bakımdan, eski devir lerin iz inden 
yürümekten kurtulamadığını gösterdi. 

Programda: "Aşırı cereyanları fikir ve v icdan hürriyeti mevzuunda 
müta lâa etmek gafletinde bulunmıyacağız " cümlesini okurken sev inmiş
tik. Yeni programda da bu hususta teminat vardır. Bugün bu sözün tu
tu lduğunu ve vatan, inkılâp ve Atatürk düşmanı olan aşırı cereyanlar 
mensuplar ın ın şiddetle takip edildiğini ve val i lerin sözde kalmadığ ını gör
mek istiyoruz. 

Muhte rem arkadaşlar ım, işte Adnan Menderes ' in birinci programın

daki vait lerin hulâsası ve işte bunun karşısındaki icraatı. 

İkinci programda noksan bulduğumuz nokta, Hükümet in memleke t 
ekonomis ine veçhe verecek umumi bir plânın tanzimi lü zumuna hâlâ ka-
ani o lmamış ve bunu bel i r tmemiş olması; şayanı memnun iye t ve yeni 
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oları bir husus ise nihayet "Doğu illeri" tâbirinin kul lanı lmış ve bunlar la 
bu iller kadar geri kalmış yerlerin ihtiyaçları ön p lânda tutularak köy 
okulları inşaat ına geçileceği ve köylü vatandaşlarımızı mükel le f iyete tâbi 
tutan mevzuat ın kaldırı lacağı vaadidir. İhmal edi lmiş vi lâyet ler imizin ön 
p lânda tutulması yalnız Millî Eğit im işlerine hasredi lmemel i , fakat bil
hassa sağlık, tarım ve bayındırlık işlerine de teşmil o lunmal ıdır . 

Muhte rem arkadaşlar ım, 

Birinci Menderes Hükümet ine beyaz oy vermişt im. Bu programı da 
esas itibariyle beyaz oya lâyıktır. Fakat itiraf edeyim ki, bugün programı 
değil, sadece geçmiş bulunan on aylık icraatı göz önünde tutarak bu de
fa Hükümete ademii t imat reyi vereceğim. Adnan Menderes ' in; takdir le 
karşı ladığ ım birçok kabiliyet ve meziyetlerine rağmen ekseriyet part is inin 
Mecl is Grubu içinde mevcut olan kabiliyetleri arayıp ç ıkaramadığ ın ı ve 
bu sebeple kudretl i bir Hükümet kuramadığı kanaat indey im. Buna rağ
men geçen on aylık hâdiselerin tesiriyle düştüğüm bedbinl ik yan ında is
t ikbale karşı büyük ümit ve nikbinlikle bakmaktay ım. İstikbale ait en bü
yük güvenimi , vatanperverane hislerinin taşmakta o lduğunu müşahede 
ett iğim ekseriyet partisi ile aynı millî şuurla meşbu bulunan muhale fet i 
s inesinde toplıyan bu Yüksek Meclisten ve hepimizin anası o lan necip 
Türk Mil let inden al ıyorum. 

Ö m r ü n ü n uzun sürmiyeceğini tahmin ettiğim bugünkü kabine yer i
ne, Demokra t Parti Mecl is Grubunun içinde beslediğine kaani o lduğum 
temiz, çal ışkan ve bilgili e lemanlardan mürekkep, müstakar bir Hükü
met kuracağına ve bu grubun vaziyete hâkim olacağına bütün var l ığ ım
la ve samimiyet imle inanıyorum. Bunun ilk belirtilerini en yakın günler
de gö rmüş olmakla bahtiyarım. 

Muhterem arkadaşlar ım, son olarak şu noktayı a rze tmeme de müsa
adeniz i rica ederim. 

Esasen mevcut olan millî birliğimizi dışarıya göstermekte en çok mec
bur o lduğumuz bugün, Meclis olarak, iktidar, muhalefet veya müstaki l 
o larak hattâ basit bir vatandaş sıfatiyle, dünün bütün iyi ve kötü taraf
ları üzer ine bir perde çekip bu hususta millî tarihimizin vereceği h ü k m ü 
beklemek, gözlerimizi maziden ayırarak hale ve istikbale çev irmek zorun
dayız. Bu hususta ilk samimî ve anlayışlı adımı a tmak ve bu arzuyu fi
ilen ispat etmek şüphesiz ki iktidara düşer. 

Sayın Cumhurbaşkanın ın , seçimleri takip eden ilk günlerde part i 
başkanl ığ ından ayrı lmak suretiyle millî gelenekler imizin teessüsünde 
gösterdikleri rehberliği, kurmakta o lduğumuz demokras i hayat ımız ın ilk 
beşareti addeylemektey im. Açı lan bu çığırın Hükümet bakanlar ı ve kabi-
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ne azaları tarafından da takip edilmesini ve partilerin t amamen gayr ime-
sul ellere terkedi lmesini aynı sebeple lüzumlu görmektey im. Demokrat 
Partiye Hükümet ve parti başkanlıklarını ve bakanl ıklar ı ayrı ayrı adam
lara gördürmek imkânına bugün fazlasiyle malik bulunmaktadır . 

Hükümet olarak iktidar, ancak bugün vatandaşlara aynı şeki lde mu
amele ve hizmet etmekle ve muhalefetten gelecek haksız sataşmalara al
d ı rmadan semerel i çal ışmakla vazifesini başarabil ir. 

Adnan Menderes ' in parti lerarası münasebet ler in dürüst bir mahiyet 
a labi lmesi ve millî birliği ve istikrarı ihlâl değil, bi lâkis temin ey lemesi 
idealinin gerçekleşmesi için el inden gelen gayreti sarfedeceği hakkındaki 
teminat ına ister Hükümet ister parti başkanı bu lunsun da ima sadık kal
masını , muhalefet in de buna can ve gönülden katı lmasını t emenni ede
r im. 

B A Ş K A N - Söz Dışişleri Bakanınındır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) - Arkadaşlar mütala
alarını bit irdikten sonra bendeniz haricî siyaset hakkında temas edi len 
nokta lara cevap vermek ist iyorum. Başka söz istiyen yoksa söyl iyeyim. 
(Solda, kifayeti müzakere takririni reye koyunuz sesleri). 

B A Ş K A N - Kifayeti müzakere takririni reyinize arzedemem, Hüküme
tin sözü vardır, Hükümet söyledikten sonra son söz mil letvekil inindir. 
(Sağdan, bravo sesleri). Eğer kifayeti müzakere takririni reye koyar ve ka
bul edil irse kapılar kapanmış olur. 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) - Takrirde Hükümet i d inledikten son
ra diyoruz. 

B A Ş K A N - Kifayeti müzakere takririni şimdi reye koyamam. 

Konuşacaksanız buyurun, Köprülü. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) - Muhte rem arkadaş
lar; Faik A h m e d Barutçu arkadaşımızın muhalefet namına yapmış o ldu
ğu beyanatta, dış siyaset hakkındaki mütalâalar ına müsaadeniz le cevap 
vermek ist iyorum. Evvelâ şunu söyliyeyim ki; ilk defa olarak muhalefet 
adına, Hükümet in takip ettiği dış siyaseti umumî hatlariyle tasvip edici 
ve sarih bir ifade dinledik. Bundan dolayı hakikaten çok m e m n u n u z ve 
kendi ler ine teşekkür ederiz. 

İktidarın ve muhalefetin dış siyaset mesele ler inde mutabakat hal inde 

olmaları hiç şüphe yok ki, bir memleket in mânevi kuvvet ler inden ve bü

yük mesnet ler inden birini teşkil eder. Bir memleket in dış itibari, takibet-

tiği dış siyasetin bütün memleket efkârı umumiyes i taraf ından destek

lenmesinin herkes tarafından anlaşı lması ile meydana çıkar. Bu itibarla 
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kendi ler inin ilk defa olarak dış siyasetimiz hakkında sarih ve tasvipkâr 
beyanatta bulunmalar ın ı memleket hesabına memnuniye t l e karş ı lamak 
icabeder. 

Arkadaşlar ımın sözleri gösteriyor ki, Hükümet imiz , bundan aylarca 

evvel Kore meselesindeki kararını a lmakla ne kadar uzak görüşlü ve isa

betli bir hareket hattı takibetmiştir ve Muahheren Mecl isin kapal ı bu lun

duğu bir zamanda aldığı bir kararın sonradan Meclis toplandıktan sonra 

Yüksek Meclisinin ve ayrıca bütün memleket in, bütün milletin tasvibine 

mazhar olması, Türkiye 'nin dış itibarını bugün gördüğümüz vaziyete ge

t irmiş bulunmaktadır . Bundan dolayı Meclisiniz iftihar e tmekte haklıdır 

arkadaşlar. 

İlk zamanlarda bu kararın mahiyeti hakkında tereddüt izhar edenler, 

ay lardan beri bunun doğurduğu mesut neticeler ve inkişaflar karş ıs ında 

artık tereddütler inden kurtulmuşlardır. Daha ilk günden beri bu karara 

şiddetle taraftar olan milletin kanaatine iştirak etmek suretiyle muha le 

fetin eski hattı hareketlerinde değişiklik göstermiş olması , memnuniye t 

le karş ı lanacak bir harekettir. 

Arkadaşlar , Faik Ahmed Barutçu 'nun bir iki nokta hakk ında ileri 

sürdükler i tenkidleri müsaadeniz le tahlil edeyim. Kendileri ipt ida parla

mentosuz iş görmemek lüzumundan bahsetti ler. Demokrat Parti Hükü

meti hiçbir zaman par lamentosuz iş görmek niyet inde ve i t iyadında de

ğildir. Çünkü kendi hareketlerinin doğru o lduğuna ve bir karar aldığı za

m a n onun doğru o lduğuna kanidir ve bunu bütün memleket karş ıs ında 

da ima müdafaa etmeye hazırdır. Bunun için hiçbir zaman par lamento

suz iş görmek bizim şiarımız değildir. Bunu asla tasavvur edemeyiz . 

Diğer taraftan bâzı endişeler izhar ettiler. Meselâ: parlamentosuz iş gör

mek; karşılığı olmıyan veya karşılıklı olmıyan kanuni külfetler yüklemek. 

Arkadaşlar , birkaç kere daha burada Yüksek huzurunuzda teyit et

t im. Hükümet herhangi bir iş hakkında bir taahhüt alacağı z aman da ima 

Anayasa icabı bunu Yüksek Meclise açıkça get irmek ve onun tasvibini al

mak mecburiyet indedir . Bunun aksi hattı hareket, ne biz im Hükümet i 

miz için ne de diğerleri için kabili tasavvur değildir. Birkaç defa tekrar et

t iğim bir hususu bu vesile ile, eğer kendilerinin bir endişeleri varsa hâlâ 

ka lmış ise, bertaraf e tmek için açıkça söylüyorum. Y ine Faik A h m e d Ba

rutçu arkadaşımız gayet haklı olarak ve yerinde olarak ahdî bir bağın lü

zumundan bahsetti ler. Yani hukukî esasa dayanan bir emniyet sistemi

ne g i rmemiz in lâzımgeldiğini ifade ettiler ve Bir leşmiş Milletlerin bu em

niyeti tam olarak temin edemediği noktası üzerinde durdular. 
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Hükümet imiz daima aynı kanaatte bu lunmuş ve ikt idara geldiği ilk 
günden bugüne, son Hükümet beyannamesine kadar aynı noktai nazarı 
vazıh olarak ifade etmiştir. Kendilerinin müdafaa ettiği bu fikir, Hükümet 
programımızda gayet sarih olarak ifade edilmiştir. 

Arkadaşlar , bizim noktai nazarımız ilk iktidara geldiğimiz günden be
ri şudur ki: biz, Birleşmiş Milletler idealine ve paktına, onun tahmil etti
ği vecibelere bağlı kalmış o lmakla beraber, birkaç kere burada muhte rem 
heyetiniz in huzurunda arzett iğim gibi, biz bugünkü vaziyette bunun he
nüz müşterek emniyeti sağlıyacak kuvvette olmadığı kanaat indeyiz . Eğer 
böyle o lmuş olsaydı onun dışında, meselâ Atlantik Paktı gibi bir takım 
müşterek emniyet kombinezonlar ı yapı lmasına lüzum kalmazdı . Biz bu 
noktai nazarı da ima murafaa ettik ve burada muhterem heyet inize muh
telif defalar arzett im. Daha Kore hâdisesinin ilk zuhurunda, o zaman bir 
Amer ikan ajansına yaptığ ım beyanatta aynen şunu söylemişt im: her 
hangi bir saha, Atlantik Paktı gibi müşterek bir emniyet dâhi l ine a l ınma
dığı takdirde o saha dışarıdan agresyonu, tecavüzü davet edecek bir ma
hiyet taşır. 

Bu Kore hâdisesi bunun neticesidir demişt im. Aşağ ı yukar ı aynı nok
tai nazarı Faik Ahmed Barutçu arkadaşımız da ifade ediyorlar. Bu hu
susta tamamen kendileriyle mutabıkız. Hiçbir zaman zıddını söy lemedik 
ve hareket etmedik. Dış siyasetimiz, muhterem heyetinize arzett iğ im gi
bi, mahiyet ler ine sadık, ahlakî esaslara bağlı, tecavüz ve taarruz fikrin
den uzak, namuskar , dürüst, millet iradesine tamamiy le sadık, herhan
gi bir taarruz karşısında bir milletin açık ve dürüst siyasetidir. (Alkışlar). 

Bizim Atlantik Paktına a l ınmamız için yaptığ ımız müracaat , yalnız 
kendi emniyet imiz i sağlamak bakımından değil, yani kredi vaz iyet inden 
şüphe eden, kendi kuvvet inden, kararından şüphe eden bir müracaat , 
bir Devlet in müracaat ı mahiyet inde değil; onun da dışında, kendi emni
yetini düşünmek birinci derece vazifesi o lmakla beraber Türkiye 'n in em
niyet inin temini, dünya sulhunun temini bak ımından birinci derece bir 
mesele o lduğunu ve Türkiye 'nin bunu yapmak azminde, karar ında ve 
kudret inde bulunduğunu göstermek için yapılmıştı . O zaman buna dair, 
bu pakta g i rmek için pakta dâhil büyüklü, küçüklü bütün muhte l i f Dev
letlerin müttef ikan bir karar vermeleri lâzımdı. O zaman böyle bir kara
ra varamadı larsa, ki; bunun da başka sebepleri vardır ve biz yalnız her 
hangi bir müdafaa, Akdeniz ' in müşterek müdafaası p lânına iştirak için 
bizi davet etti lerse bu, arkadaşlar, onun heyeti mecmuas ın ı teşkil eden 
muhte l i f devletlerin hepsinin birden, çünkü bir tanesinin itirazı karar 
a l ınmasına mânidir, realist bir siyaset takip etmeler inin neticesidir. Hâ
diselerin zaruretini idrâk edememeler inin bir neticesidir. (Bravo sesleri). 

1016 



II. MENDERES KABİNESİ 

Nitekim o zamandan bugüne kadar dünya hâdiselerinin inkişafı tarzı bi
z im ne kadar haklı o lduğumuzu, bu müracaat ımız ın hakiki mânas ın ı 
dünya efkârı umumiyes ine açıktan açığa her gün daha kuvvet le anlatmış 
bulunuyor . (Soldan bravo sesleri). Bu anlaşıldığı gün mesut neticeleri elbet
te iktitaf edeceğiz ve bundan yalnız Türkiye'nin değil, dünya su lhunun 
muhafazas ına taraftar olan bütün hür milletlerin aynı memnuniye t i du
yacak lar ından emin bulunuyoruz. 

Arkadaşlar , iktidara geldiğimiz günden beri, ma lûmu âlinizdir ki, ya
r ına ait herhangi bir mesele hakkında hayalî tahminde bu lunmak vak
t inden evel ümitler vermek, âdetimiz değildir. Biz herhangi mese lede yüz
de yüz katî neticeler aldıktan sonra onu gelip muhterem heyet inize arzet-
meyi kendimiz için zaruri bir vazife biliriz. Bunda da aynı şeki lde hare
ket edeceğimizden emin olabilirsiniz. Hükümetiniz , memleket in emniyet i 
dâvas ında en realist bir görüşle, tereddütten, evhamdan şu ve bu şüphe
de âri olarak, tamamiyle açık, dürüst bir siyaseti müdafaa e tmekte ve bu 
noktayı nazarı azimle, kuvvetle takip eylemektedir. Biz dünya hâdiseler i
nin nasıl bir ist ikamet takip etmekte o lduğunu çok iyi bi l iyoruz ve bu is
t ikametin, Türkiye 'nin emniyet inin ahdî bir şekilde teminat alt ına alın
masın ın da Dünya sulhu için bir zaruret o lduğuna kaniiz ve bütün dün
yanın bunu günden güne daha iyi anladığım görüyoruz. Bunu temin et
menin, süratle temin etmenin en büyük şartı da, Türk Milletinin her tür
lü taarruza karşı kendi haysiyetini, şerefini, toprak bütünlüğünü müda
faa hususundak i sarsı lmaz azmidir. Bu hususta, bütün Türk Mil let inin, 
muvaf ık, muhalif, şu fikir bu fikri benimseyen bütün vatandaşlar ın aynı 
his ve aynı şekilde hareket etmeleri en büyük kuvvet imizdir . Bu büyük 
kuvvet el imizde oldukça varmak istediğimiz neticelere süratle varabi lece
ğ imizden emin olabilirsiniz. (Alkışlar). 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Muhte rem arkadaşlar , 
saat lerden beri Hükümet programı etrafında devam etmekte olan müza
kereleri büyük bir dikkatle dinledim. Bilhassa muhale fete mensup olan 
arkadaşlar ımız ın mütalâalar ına daha büyük bir dikkat atfetmiş bu lunu
yorum. 

İtiraf edeyim ki, tenkidlerden istifade etmek da ima mümkündür . Ve 
ben de, Hükümet imle beraber bu tenkidlerden âzami derecede istifade 
etmiş olarak huzurunuzdan ayrılmış olacağım. (Alkışlar). 

Muvafakat adına konuşan arkadaşlarımız, muhalefet adına ileri sü
rülen iddia ve mütelâalara kâfi derecede cevap vermiş oldular. Bendeniz 
sadece müh im farzettiğim 3-4 mevzu üzerinde durmak suretiyle prog
ramda ifade etmiş o lduğumuz bâzı noktaları bir miktar daha izah etmek 
yo luna gideceğim. 
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Bu sebeple Hükümet in tarzı terkibi, istifa ve yeniden teşkili hakkın
daki mütalâalar ı cevaplandırmayı lüzumsuz addetmemektey im. 

Muhterem arkadaşlar; öteden beri dillere do lanmış ve mütemad iyen 
Demokra t Parti iktidarının muvaffak olmadığını ispat etmek için ileri sü
rülmekte olan ve Demokrat Partinin seçimden evvel millete karşı taahhüt 
etmiş o lduğu vaitleri yerine get i rmemiş olduğu iddiasını da, müsaade 
ederseniz, cevaplandırmak için bir iki cümle arzedeyim. 

Hakikaten söylene söylene bir meselenin esasta varit o lup o lmadığ ını 
unutur ve söylendiği gibi kabul edilmesi şekl inde bir vaziyet hâsıl olabi
lir. Bu itibarla Demokrat Parti vâitlerini yer ine get irmedi yo lundak i iddi
alara kısaca cevap vermek zarureti vardır. Demokrat Parti, vait lerinin 
bol luğu, vaitlerinin cazipliği vasıtasiyle iktidara gelmiş değildir. Demok
rat Partinin vaitleri seçim beyannames inde tespit edilmiştir. Nitekim o 
günkü iktidar partisinin vaitleri de seçim beyannames inde tespit edi lmiş
ti. Caz ip o lmak bakımından her iki partinin vaitleri aras ında büyük bir 
fark var ise, o farkı, Halk Partisinin vaitlerinin daha geniş ve daha par
lak o lmas ında aramak lâzımdır. (Soldan, bravo sesleri). 

Her iki beyanname Türk Milleti huzurunda okunmuş ve bunlar, vesi
kalar olarak tarihe intikal etmiş bulunuyor. Arzu edenler her iki part inin 
karşıl ıklı olarak Türk Milletine neler vadetmiş olduklarını mukayese ede
bilirler. Ve bundan çıkacak neticede, herhalde, Demokrat Part inin bir sü
rü tahakkuk ettiri lmiyecek vaitlerle milletin huzuruna ç ıkmış olmasını , 
iktidarı kazanmış o lmasına sebep teşkil etmediğini teslim edeceklerdir . 
Bunun için bir polemik ve hücum vasıtası olarak kul lanı lmakta olan De
mokrat Parti vâitlerini yerine getirmemiştir, sözleri yer ine hangi vait lerin 
yer ine get ir i lmemiş o lduğunu, hangi vaitlerin şu müddet ve şu şartlar 
zarf ında yer ine getirilmesi mümkündü de Demokrat Parti, yer ine getir
memişt ir . Bu cihetin tasrih suretiyle iddia ve dâvanın millet huzuruna 
seri lmesi lâzımgelir. Aksi takdirde dürüst bir tenkidin icabına riayet edil
memiş o lmak gibi bir vaziyet hâsıl olur. 

Vait ler in yerine get ir i lmemiş olduğu meselesini konuşurken çok 

muhte rem milletvekili arkadaşlar ıma şurasını arzetmek yer inde olur: 

Demokrat Parti iktidara geldikten sonra eki lmiş olan arpalar ın hasa
dı bile yapı lmamışt ır . D. P. iktidara geldikten sonra acaba gökten yağan 
yağmur lar ın birer altın damlası hal inde dökülmesi bekleniyordu da, bu 
m u tahakkuk etmemişt ir?. Vaitlerle bir milleti a ldatmış o lmak mil letin 
a ldanmış o lduğu iddiasını zahire çıkarır ki, biz, Türk mil let inin sadece 
kuru vait lere aldanarak reyini ve iradesini kul lanmış o lduğunu asla ka
bul etmiyoruz. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 
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Vaitlerin tahakkuk ettiri lmemiş olması bahsinde, ant idemokrat ik ka

nunların kaldır ı lmamış olduğu ileri sürülmektedir. Derhal arzedeyim ki, 

ant idemokrat ik kanunların ve hükümlerin nelerden ibaret o lduğunu tes

pit ve bunları tadil için Adalet Bakanlığında bir komisyon kuru lmuş, ay

nı zamanda Demokrat Parti Millet Meclisi Grubu da böyle bir komisyon 

kurmak suretiyle işe ve vazifeye başlamış bulunuyor. Ancak bu münase

betle şurasını arzedeyim ki, kanun hükümleri nelerden ibaret o lursa ol

sun evvelâ değişmesi lâzımgelen şey zihniyetlerde ve telâkkilerdedir. (Sol

dan bravo sesleri). Anayasa hiçbir suretle değişmemiştir. Y i rmibeş sene, 

otuz sene evvelki Anayasa devrinde tek parti Hükümet i ve totaliter bir sis

tem kurulmuş olduğu gibi yine aynı Anayasanın hükümler inin hükümran 

olduğu bir devirde demokratik bir idare kurulması m ü m k ü n olmuştur. 

Anayasan ın insan hak ve hürriyetleri mevzuundaki hükümler i mev
cut o lduğu bir sırada cemiyet kurmak, parti teşkil e tmek haklar ının, va
tandaşlara Anayasa mucibince veri lmiş o lmasına rağmen, hepimiz çok 
iyi bi l iyoruz ki, seneler ve senelerce hiçbir vatandaş bir parti kurmak te
şebbüsüne geçememişt ir ve bu memlekette bir ikinci parti kuru lamamış 
tır. Uzun zamanlar, sayın arkadaşlar ım çok iyi bil irsiniz ki; Ankara 'da 20 
sene, 25 sene Ulus'tan başka bir gazete ç ıkarmak dahi m ü m k ü n o lama
mıştır. A m a kanunlar, Anayasa bunları vatandaşlara hak olarak tanımış 
bu lunuyordu. Bunları söylemekten maksadım; z ihniyet lerdeki değişikl i
ğin esas o lduğunu bel irtmek içindir. Bu memlekette , öyle bir, kökten zih
niyet değişikliği vukubulmuştur ki; şimdi artık kanunlar ın hükümler i 
ant idemokrat ik olsa dahi hiçbir Hükümet , hiçbir teşekkül onların anti
demokrat ik hükümler ini tatbika koyabi lmeye imkân bulamaz, onları de
mokrat ik olarak tatbik etmek zarureti hâsıl olur. Bir muhte rem arkada
şım, İller Kanununu niçin değiştirmediniz, dediler. Muhterem arkadaş
lar; ötendenber i kurulmuş bir idarenin devamı şekl inde vazife baş ına gel
miş bir Hükümet olsaydık, bu gibi tarizleri görmemiz i tabiî telâkki eder
dik. Fakat hepiniz takdir edersiniz ki bütün şartların altüst o lduğu bir 
z amanda yepyeni bir idarenin kurulmasının zaruri bu lunduğu bir devre
de vazife başına gelmiş bulunuyoruz. Yine takdir buyurursunuz ki idare 
cihazı, devlet memuru uzun yılların vermiş olduğu itiyat ve al ışkanlıklar
la büsbütün başka yol lardan, büsbütün başka bir z ihniyetle ça l ışmakta
dır ve çokları tek partinin, tamamen eski iktidarın cazibesine kapı lmış 
olarak, tamamen o devrin itiyatlarının tesiri alt ında hareket e tmek gibi 
bir vaziyete getiri lmiş bulunuyorlardı . Hepiniz ve bütün memleket , çok 
iyi kabul ve takdir edersiniz ki, esaslı ve kökten değişikl iklerin yap ı lmas ı 
lüzumunu daima ileri süregelmiştik. Valinin kaldırı lması, kaymakamın 
kaldır ı lması, nahiye müdürünün kaldırı lması, nüfus m e m u r u n u n kaldı-
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rı lması haklı olarak hepiniz tarafından ileri sürülmekte ve hattâ memle
ket taraf ından istenmekte idi. Tam böyle bir zamanda o istenilen takal-
lübü yapmak, gayet samimî olarak arzediyorum ki, m ü m k ü n o lamazdı ve 
memleket in bel irmiş olan ihtiyaçlarına uymazdı . Yeni idareye karşı mu
kavemet ler o derece ileriye gidiyordu ki, hakikaten elde mevcut kanun
larla, samimî olarak arzediyorum, bunun hakkından ge lmeğe imkân bile 
bulamıyorduk. Bunun ıstıraplarını siz milletvekili arkadaşlar ım, hepiniz 
ayrı ayrı çekmiş ve bana muhtel i f vesilelerle, gayet hicranlı sözlerle ifade 
etmiş bulunuyorsunuz. Bu ifadeyi bütün memlekete a lmak ve eski ida
reyi tasfiye etmek ve eski zihniyetin yerine tamamen yenisini ikame et
mek kolay bir iş değildir. Hattâ o kadar ki, birçoklarınız bugün hâlâ ida
renin şurasında, burasında mevcut olan mukavemet ler in bertaraf edil
mesi için Tasfiye Kanunu çıkarmaktan bahsetmektesiniz. (Alkışlar). Hâdi
se ve şartları, nazari olarak değil, oldukları gibi görmek milletin ve mem
leketin bağr ından aksettiği gibi takdir etmek ve ona göre tedbir a lmak hü
kümetler in borcu ve vazifesidir arkadaşlar. (Soldan : Bravo sesleri, alkışlar). 

Buna rağmen vatandaş hürriyetlerinin korunması babında sarfetmiş 
o lduğunuz gayret ve faaliyet az olmamıştır . Takdir edersiniz ki, bugün 
vatandaşlar ın ıstırabı hürriyetlerinin şu veya bu noktada tahdit edi lmiş 
o lmas ından ileri gelmektedir. Böyle bir iddia memleket realiteleriyle asla 
kabili telif o lamaz. Bugün hiçbir vatandaş, hürriyetlerinin şu veya bu 
noktada tahdit edilmiş o lduğundan, karakolda dayak yediğ inden, işken
ce, tertip ve tethiş yapı ldığından, şu zulmün, şu gadrin icra ed i lmekte ol
duğundan, hulâsa vatandaş hak ve hürriyetlerine riayet ed i lmemekte ol
duğundan haklı olarak şikâyet edemez. Böyle bir şikâyet bugün memle 
kette mevcut değildir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Matbuat hürriyetine gel ince: programımızda arzettik. Biz matbuat 
hürriyet ine, hattâ, bütün hürriyetlerin teminatı olarak bakmaktay ız . Bu
nu programımızda olduğu gibi tekrar teyit etmekten büyük bir zevk duy
maktay ım. Ancak, Ceza Kanununda yapı lan tadilâtı ele alarak bunu, 
matbuat hürriyetinin tahdidine doğru gidi lmiş o lduğunu göstermenin 
doğru olmadığını ifade etmek mecburiyet indeyim. Ceza Kanununda ya
pı lmakta olan tadilât komünizme karşıdır, diktatörlüğe veya anarşiye 
karşıdır. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar , bunu yapacak olan hükümet değildir. Yüksek Mecl ise lâ
y iha takdim edilmiştir. Bu lâyihayı sizler işliyeceksiniz, sizlerin gayreti 
karşıs ında, milleti temsil eden kudret karşısında Adnan Menderes bir hiç 
telâkki edi lmek icabeder. Benim şahsıma tevcih edi lmiş olan hücumlara 
dikkat edecek olursanız millet idaresine tevcih edi lmiş bulunuyor . Ben im 
üzer imden sizlere tevcih edi lmiş hücumlar vardır. (Soldan: Bravo sesleri) 
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Kanunu Adnan Menderes mi yapacaktır? Adnan Menderes Hükümet i an
cak kanun teklif etmek ve teklif ettiği kanunun müdafaasını y apmak 
hakkını haizdir. Ama irade sizlerdedir. (Soldan: Bravo sesleri) Aynı z ihniyet
le bana bütçe muvazenesizdir , bütçeyi şöyle yaptın, böyle yapt ın diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bütçeyi Hükümet , Meclise teklif etmiştir. Ay

larca üzerinde çalıştığınız bütçe size mal olmuştur. Ve bütçeyi siz kabul 

ve tasdik ettiniz. Ve bütçe tatbik kabiliyetini ancak sizin tasdikınız la ik

tisap etmiş bulunuyor. 

Yeni Hükümet in programı münasebet iy le geriye rücu ederek, bütçe

de muvazene yoktur, bütçede açık vardır, demek, daha dün büyük bir 

ekseriyet le tasdik edi lmiş olması karşısında bugün mevzubahsed i lmek 

doğru olmazdı . Bütçe açık mı, kapalı mı, titizlikle tatbik edilecek mi, di

ye âtiye muza f olarak kehanetlerde bu lunmaktansa beklemek, vait v eya 

taahhütler in tahakkuk etmediği görüldüğü zaman harekete geçmek isa

betli o lurdu. Daha dün elimize verdiğiniz bütçenin nasıl tatbik edileceği

ni b ir takım mütalâalar ileri sürmek ve bu mütalâaları birer hak ikatmış 

gibi kabul ederek tenkidlere girişmek ciddî bir hareket o lmazdı . 

Matbuat hürriyetini teyit edecek hükümler get irmek istiyoruz arka

daşlar. Eğer matbuat , bi lhassa son zamanlarda örneklerini gö rdüğümüz 

şeki lde şahıslara, haysiyetlere mübalâtsızca ve müstehcen surette hü

cum etmekte devam edecek olursa bu memlekette o matbuat hürr iyet ine 

taraftar olacak vatandaş kalmaz. 

Onun için şahıslar, şahsi haysiyetlere, eline bir sütun, bir gazete ge
çirmiş o lmanın temin ettiği imtiyazı kullanarak istediği tarzda hücum et
mek, istediği tarzda vatandaşları taaddiye mâruz b ı rakmak hürriyeti , ha
kikaten tan ımamak demek olur. Bunu bütün ileri demokrat ik memleket 
ler böyle farz ve kabul etmişlerdir. 

Bir va tandaş kendi köşesinde yaşarken hiçbir k imse bir şey söylemez. 

Fakat umumi hayata, polit ikaya karıştığımız zaman artık sahneye çık-

mışsınızdır, senki kazadan kendinizi kurtaramazsınız. O güne kadar si

zin kılığınız, kıyafetiniz, elbiseniz, sununuz bununuz la hiç a lâkadar ol

mıyan vatandaşlar ve insanlar, başlarlar konuşmaya. Bunlardan çok 

muztar ip olan arkadaşlarımız içinizdedirler. İşte bunu kanuni müeyy ide

lerle önlemek istiyoruz. Bunu, biraz evvel arzettiğim gibi Adnan Mende

res veya .Hükümet i yapacak değildir, biz böyle düşünüyoruz , Yüksek 

Meclisiniz bunu kabul ve takdir edecek olursa, kanuniyet kesbedecekt ir . 

Biz im hüküm kabul ett irmeye, kanun kabul ett irmeye, her hangi bir 

şeyi empoze etmeye hakkımız, salâhiyetimiz yoktur ve kudret imiz mevcut 
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değildir. Bunun böyle yapılabildiği eski devirler, Büyük Millet Mecl is ine 

kanun kabul ettirebilmek devirleri artık tarihe gömülmüştür . (Soldan bra

vo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar ; en ağır hücumlar dahi şahsi dâva açmaya bağlıdır, şah

si dâva açıldığı takdirde, dâva açtığı takdirde ise hücum ve hakarete uğ-

rıyan mağdur , bu sefer müdafaa hakkına dayanan maznunun daha ağır 

hücumlar ına mâruz kalmak tehdidi altındadır, müdafaa hakk ına daya

nılarak, büsbütün başka cephelerden, yan yol lardan tekrar en ağır hü

cumlara mâruz kal ınmak tehdidi alt ında bulunuyor . Bunu ön lemek lâ

zımgelir. Matbuat sütunlar ında şahsa hakareti mahfuz tutmak, h imaye 

alt ında bu lundurmak bir âmme dâvası mevzuu haline get i rmek lâzım ge

lecektir. Bu hususta tekliflerimiz olacaktır. Kabul edip e tmemek iradesi 

yüksek heyetinizindir. Biraz evvel arzettiğim gibi pol it ikaya g irmek; siya

setle meşgul olmak; âmme işlerinde vazife a lmak serdengeçti ler in veya 

maceracı lar ın kârı o lmaktan çıkarı lmak icabeder. Vatandaş lar ın haysi

yetleri her hususta emniyet alt ında bulunmak lâzımgelir. Matbuat hürri

yet inin selâmeti ve teyidi tedbirlerini bunda görmekteyiz . 

Muhte rem arkadaşlar; partiler arasında tesisine çalıştığımız iyi mü

nasebete halel vermiyeceğini , vermemesini temenni ederek maruzat ta 

bu lunacağ ım. 

D. P. Hükümet in in bütün icraatı antidemokratikt ir ; çok sevimli Faik 
A h m e d Barutçu arkadaşımızı dinliyenler bel iğ ifadeli, şeklen ikna edici 
beyan tarzları karşısında böyle bir zehaba kapı lmaktan kendiler ini kur
taramazlar. Hakikat böyle değildir arkadaşlar. Türk Milletinin büyük bir 
mucize yaratmış o lduğuna kaani olmak lâzımdır. Lâtife olarak arzediyo
rum, kat iyen al ınmasınlar, iki sene evvel hafızasını kaybetmiş olan bir 
va tandaş farzediniz, o bu kürsüden bu çatı alt ında neler konuşu lduğu
nu biliyor, fakat iki seneden beri hafızasını kaybetmiştir ve âni olarak Fa
ik A h m e d Barutçu arkadaşımız kürsüde konuşurken içeriye gelmiştir. 
Onun hakikaten dünyada neler o lmuş diye hayretler içinde ka lmamas ı 
ve Türk Milletinin en büyük mucizeyi yaratmış o lduğuna inanmamas ı 
m ü m k ü n değildir. (Soldan şiddetli alkışlar). 

Şimdi arkadaşlar ım, bütçe tevazününe giderek: "Feyizli bir istidat el

de edecek yerde kâğıt üzerinde bir tevazün tercih edilmiştir." 

"İktisadî sahada lüzumlu şartlara uymıyan bir polit ika yol iyle mura-

kebe ihmal edilmiştir." 

"Kredi enflasyonu vardır." 

"Emisyon yükselmişt ir . " 
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"Eşya fiyatları yükselmişt ir . " dediler. Enflasyon nerede? İspat edi lme

si lazımgelir. Emisyon yükselmişt ir . Neden? Bunlar ın rakamlar la ispat 

edi lmesi lâzımdır. Tedavüldeki paranın hacmi iş hacmi ile mütenas ip mi

dir değil midir? Bu gayet ince tetkiklerden sonra millet huzuruna getiril

melidir. 

Hükümet programını bir edebiyat olarak ifade ettiler. Ben kendi ler ine 

bu ispat edi lmiş iddialarla ve vecizelerle dolu tenkidlerine bakarak bir 

Hükümet in sadece edebiyatla tenkid edilebileceği kanaat ine sahip o lduk

larını iddia edeceğim. (Soldan alkışlar). Anlaşıl ıyor ki, Halk Partili a rkadaş

larımız hâlâ vecizeler devrini unutamamış bulunuyorlar . (Soldan gülüşme
ler ve alkışlar). 

Arkadaşlar ım, hayat pahalı l ığından bahsetti ler. Demokrat Part inin 
birinci Hükümet in in programında hayatı ucuzlatacağız, demişiz . Ondan 
sonra hayatı ucuzlatmak şöyle dursun hayat pahal ı lanmış. Tenkid e tmek 
ist iyenlerin hepsi bunu ele aldılar. Sanki bu lunmaz Hint kumaş ı imiş gi
bi. Bu lunmaz Hint kumaşı gibi diyorum, belki bu sözüme bakarak y ine 
kürsüden çok sert konuşuyor o lduğumu ileri süreceklerdir, belki Devlet 
adamına böyle sert konuşmak yakışmaz diyeceklerdir: fakat, dâvasına, 
kanaat ler ine sahip olan insanların dâva ve kanaatlerini şiddetle müda
faa etmeler ini tabiî görmek icabeder. Adnan Menderes ismi şu kürsüden 
hiç o lmazsa bir defa tekrar edildi. Adnan Menderes, o nelermiş, o müs 
tebit, o bir ceberrut, siz yoksunuz, hepiniz pençei kahr ımdasınız , ne Mec
lis vardır; ne Devlet vardır, ne muhalefet vardır, hepsi ben im yedi kah-
rımdadır . Ondan sonra diyorlar ki, mukabele etme, yo lunda yürü . Sağ
dan şamarl ıyal ım, soldan şamarhyal ım. Bu tenkiddir. Ben her şeyi yapa
rım, sen mukabe lede bulunamazsın, diyorlar. Böyle şey o lmaz. Tenkid 
edenler in tenkide mâruz olmayı kabul etmeleri gerektir. 

Hayat pahal ı l ığ ından bahsediyorum, arkadaşlar. Hakikaten ilk prog

ramımızda da hayatı ucuzlatacağımızı ifade etmiştik, hattâ hayatı ucuz

latmak için tedbirler de almıştık ve bu tedbirlerimiz vakt inde yüksek hu

zurunuza arzo lunmuş, tasviplerinize mazhar o lmuştu. Ondan sonra ne 

o ldu? Fevkalâde hâdiseler çıktı, bir Kore harbi çıktı, bir dünyan ın harp 

ekonomis ine girmesi hâdisesi çıktı, bütün dünyada fiyatların bu sebep

lerle süratle yükse lmesi hâdisesi çıktı. Ben şimdi desem ki hayatı ucuz

latacağım, iktidarı devraldığımız günden evvelki seviyenin alt ına indi

receğim. Arkadaşlar bana gülersiniz ve aklımı kaybett iğ ime hükmeders i 

niz. Hakikat bu kadar açık ve hal böyle iken hayatı ucuzlatacağımız yer

de pahalı landırdınız. Hayatı neden ucuzlatmıyorsunuz? diyorlar. İnsafı

na müracaat edeceğim Sayın Faik Ahmed Barutçu arkadaşımın, diyor ki; 
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vatandaşın aile bütçesinin nasıl kapatı ldığına bakarız. Müh im olan odur. 
Bütün bir memleket ekonomisini bu zaviyeden görmeye ne zamandan 
beri baş lamış lar? Bunu kendilerine sormak ist iyorum. (Soldan gülüşmeler). 

Arkadaşlar , hakikatan vatandaşın kendi hususi hayatını ve hayat ının 
icaplarını müta lâa etmesi hali o lduğu gibi millet ve devlet o larak ileriye 
g i tmesinin nasıl olması lâzımgeldiğini düşünmek vazifesi de vardır. Bu 
sözler biz im her imkâna başvurmak suretile müstahsi l i destekl iyeceğiz, 
istihsali art ı rmağa çalışacağız, müstehl ikin de menfaati bu noktadadır , 
diye ifade ettiğimiz prensibin bir cevabı olarak gelmektedir . Cevap olarak 
diyorlar ki, bunlar edebiyattır. Biz ona bakmayız . Vatandaşlar ı dünya 
hâdise ler inden tamamen gafil, hayatın ne sebepten dolayı pahal ı landığı-
nı, idrâk edemiyecek ve bunun sebeplerini araşt ı rmadan Hükümet i bir 
buğzu adavet le i tham edecek şuursuzlukta mı görmek istiyorlar? Türk 
vatandaşı bugün hayat pahal ı lanmışsa bunun sebebini çok güzel idrâk 
etmektedir . Ailelere, bütçelerinize bakınız, hayat ucuz lamış mı, pahal ı-
laşmış mı? Hükümet icraatı da bu kıstasa bakarak iyi mi kötü mü karar 
veriniz demek, vatandaşın idrakinden şuurundan şüphe etmek olur. Bu 
memleket bu millet, hayatın niçin pahalı laştığını çok iyi b i lmektedir ve 
bunun Hükümet in yersiz ve fena tedbirleri net icesinde olmadığını , bilâ
kis dünyay ı içine alan sebeplerin tesiri alt ında husul bu lduğunu idrâk 
etmektedir . Bize hesaplarla gelseler, dünya konjonktürü şudur, biz de 
şundan çıkmıştır. Aralar ındaki münasebet şöyledir. Bu yüksel iş al ınan 
şu yanl ış tedbirlerinizden ileri gelmiştir, diye izahlarda bulunsalard ı ha
kikaten hâdiseyi zevkle münakaşa etmek mümkün olurdu. A m m a hayat 
pahalı laştı , gibi kupkuru bir iddiaya dayanarak iktisadî ve malî tedbirle
ri ba l ta lamaya çal ışmak doğru olmaz kanaat indeyim. 

Mut laka tenkid etmek mecburiyet inde değillerdir. K im boğazlar ını sı

kıyor? Eğer ciddî olarak tenkid edecek bir taraf yoksa, pekâlâ geçiştirebi

lirler. İktisadî mesele, mut laka bir şey söylemek lâzım, haricî mesele , 

mut laka bir şeyler söylemek lâzım, parti lerarası meseleler, mut laka bir 

şey söy lemek lâzım. Böyle bir mecburiyet yoktur arkadaşlar. Böyle bir 

mecbur iyet o lmadığına karar verdiğimiz gün çok rahat l ıyacağımız ı ben 

kendi ler ine ş imdiden ifade ederim. (Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, bizdeki hayat pahalıl ığı, aldığımız tedbirler ne

ticesinde, dünyada görülen fiyat yükselmeler inden aşağı bir seviyede bu

lunmaktadır . Bunu açık olarak ifade ediyorum. Binaenaleyh, hayat pa

halılığı gibi bir iddianın zihinlerde yer bu lmamas ı lâzım gelir. 

Radyo neşriyat ından bahsetti ler. Derhal kabul edeyim ki radyo neşri

yat ında daha dikkatli, daha objektif o lmaya çalışacağız. (Bravo sesleri). Fa-
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kat bilsinler ki Hükümet icraatını kötülemek ve Hükümete sövmeye asla 
müsaade etmiyeceğiz. (Soldan alkışlar). 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Tenkid e tmek hakkımızdır Adnan 

Menderes , sövmek hâşa. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Hakikaten, söyledikleri 

gibi radyo Devletin malıdır, Devletin icra vasıtasıdır. Devlet mal ı ve vası

tasını devlet ve memleket menfaatine olarak Hükümet kullanır, Devlet 

radyosunun orta mal ı o lduğunu iddia etmek hiç k imsenin hakkı değildir. 

(Soldan bravo sesleri). 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Muhalefet sade Halk Partisi değildir. 

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 

gazete get i rmiyorum, eski nutukları get irmiyorum. Arkadaşlar iki sene 

bu memleket Demokrat Partinin Halk Partisi ile muvazaa hal inde bulun

duğu iddialariyle çalkalandı. Bize burada bir nutkun bir cümlesini geti

r ip söyliyenler, bu memleket i iki sene asla mevcut o lmıyan, hiçbir aslu 

esasa istinat etmiyen bir efsane ile sabahtan akşama kadar iki yıl aldat

maya çal ışmış olan insanlardır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

Son iktidarın son Başvekil i veya Başvekil muavin i Bütçe Komisyo

nunda gayet ileri part izan neşriyatta bulunan Devlet radyosundan şikâ

yet ettiğimiz zaman benim biraz evvel söyledikler imden çok daha ileri 

sözler söylediler. Şimdi aynı partinin, aynı şahsiyeti mânev iyeye ait o lan 

arkadaşlar ımız ın benim çok daha mutedil olan sözler ime ne kadar şid

detle karşı koyduklarını beraber gördük. (Sağdan, "bir şey söylemedik, dinli
yoruz Adnan Bey" sesleri). 

Çok muhterem arkadaşlar ım; biraz evvel Dışişleri Bakanı a rkadaş ım 

Halk Partisi namına söz söyliyen Faik Ahmed B a r u t ç u n u n mütalâalar ı 

na cevap verdi. Benim de ilâve edeceğim taraflar vardır. Söylediklerini , 

mütalâalar ını c idden kıymetli bu ldum. Yalnız kıymetl i bu lmak la kalma

dım, Devlet menfaatini temin edici, dâvalarımızı takviye edici mahiyet te 

bu ldum. Bunu söylemekle büyük bir bahtiyarlık h issediyorum. Ayn ı za

m a n d a dün mevcut olmıyan bir vuzuha gelmiş olmalarını da y ine mem

leket menfaat i namına çok hayırlı görüyorum. Dün şekle mi, esasa mı, 

belli o lmaz şekilde zaman zaman o, zaman zaman bu, tarzda hareket et

tiler. Ş imdi Kore meselesi hakkındaki itirazlarının bir vuzuha ge lmiş ol

masın ı ve Halk Partisi arkadaşlarımızın ağzından ifade edi lmiş o lmasını 

memleket hayrına telâkki etmekteyim. (Soldan bravo sesleri). 

Hükümet milletin malı olmalıdır, dediler. Hükümet mil letin mal ı de

ğil de kimin malıdır? Diyorlar ki, bir zümrenin malıdır. 14 Mayıs seç im -
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leri ile iş baş ına gelen bir Hükümet in; bir zümrenin malı o lduğunu iddia 

e tmek caiz değildir. O zümre malı hükümetler , hattâ şahıs mal ı hükü

metler eski devre ait olanlardır. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Şimdi arkadaşlar ım, gayet ciddî, gayet samimî olarak parti lerin iyi 

münasebet te olmalarını arzu etmekteyiz. Fakat Halk Partili arkadaşlar ı 

mızın bir z ihniyet ve telâkkiden kurtulmaları çok zaruridir. Bakınız , bu 

zihniyet is temeden Faik Ahmed Barutçu arkadaşımın ağz ından ç ıkan bir 

cümlede ifadesini bu lmuş oldu. Bir zümreye ait Hükümet diyor. 

Arkadaşlar , bu, bir iç duygunun ifadesidir. Bugüne kadarki , tenkid-

ler inde ve 14 Mayıs seçimlerinin neticelerini ele alışta, ve bütün tavru ha

reket ler inde Hükümet in sağlamlığında, metanet inde, meşruiyet inde âde

ta bir sakatl ık varmış gibi bir telâkkinin sahibi o lmak, part i lerarası mü

nasebet ler in iyileşmesi, hususunda Halk Partili arkadaşlar ımız ı müşkü

lâta uğratmaktadır . Bunu içlerinden çıkarmaları lâzımgelir. 14 Mayıs se

çimleriyle Türk milletinin kendileri hakkında vermiş o lduğu h ü k m e razı 

o lurlarsa Halk Partisi ile Demokrat Partinin münasebet ler in in iyi leşmesi 

için bir sebep kalmaz. 

Muhte rem arkadaşlar, Hükümet hatasız hareket ettiği iddias ında de

ğildir. Hükümet insanlardan müteşekkildir. İnsanlar, hata ve sevap işli-

yebil irler. Biz kendimizi hiçbir zaman düsturu mükerrem addeden insan

lardan değiliz. O, bir başka devre aittir. Şimdi kendimiz i kırmızı reylerin 

karşısında, âciz ve naçiz, millet iradesi karşıs ında hiçbir ikt idara sahip 

o lmıyan insanlar olarak görmekteyiz. İlâhi bir kudrete sahip o lmak gibi 

telâkkiler, devri sabıka aittir. (Soldan devamlı ve şiddetli alkışlar). Bu iti

bar la hatalarımızla, hasenatımızla, programımız la huzurunuza ge lmiş 

bulunuyoruz . 

Sözler imi bitirirken, tekrar arzedeyim ki; Halk Partisine karşı sözle

r imde lâtife tarzında bir mukabe leden başka hiçbir tariz kastı mevcut de

ğildir. (Soldan alkışlar). Ben Halk Partisi ile Demokrat Parti münasebet le 

rini iyi bir çığıra, iyi yola hattâ ş imdiden girmiş o lduğunu kabul etmek

teyim. Ve ne yapıl ırsa yapılsın bu yolda yürümek azmindey im. Bunun iyi 

net ice ler inden memleket imiz mut laka fayda görecektir. Hakikî demokra

sinin teessüsü bunun içinde mündemiçt ir . İki parti mut laka çarpışsın. 

Mut laka ikisinden birisi yaralansın, öbürü kazazede olsun diye tahrikte 

bulunanlar ve bundan kendi ümit ve emellerine pay ç ıkarmak istiyenler 

hüsrana uğrıyacaklardır. (Soldan bravo sesleri). Kendi ler ine el imi uzatarak 

tekrar arzedey im bunları beraberce hüsrana uğratal ım arkadaşlar , hep 

birl ikte. (Soldan bravo sesleri sürekli alkışlar). 
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B A Ş K A N - Efendim, Tüzük un 85 inci maddesinin son fıkrası, Hükü
metten sonra son sözün Milletvekiline ait o lduğunu âmir bu lunmaktad ı r . 
Daha beş arkadaşımız söz istemiştir. Muhalefetten Faik A h m e d Barutçu 
arkadaşımız Hükümetten sonra son sözü söylemek üzere söz aldı. Faik 
A h m e d arkadaşımız konuştuktan sonra, daha beş arkadaşımız söz aldı
ğı için müzakerenin yeterliği hakkındaki teklifleri reyinize arzedeceğ im. 

Faik A h m e d Bey buyurun. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) - Arkadaşlar, bu kürsüden karşı

lıklı tatlı konuşmanın zevkli ve faydalı o lduğuna şüphe yoktur. Bu şekil

de, bu hava içinde konuşmak ve bu münakaşalar , rej imin muhakkak ki 

en güzel tarafıdır. (Bravo sesleri). Adnan Menderes arkadaşımız şundan 

emin olsunlar ki, Barutçu mücerret muhalefet namına ve tenkid o lsun 

diye dış siyasette, iç siyasette acaba neyi tenkid edel im diye mal iyesinin, 

ikt isadının hangi noktadan temas edeyim diye kendini zorlayıp mut laka 

kuru bir tenkid için huzurunuza çıkacak bir arkadaşınız değildir. Men

deres, hiç değilse Barutçu'yu bu kadarcık olsun tanır farzederdim. 

Dediler ki, bir insan hafızasını kaybetse ve gelse birden bire Faik Ah

m e d Barutçu'yu dinlese. Hayır arkadaşlar; beni hafızasını kaybetmiyen 

adam dinlemelidir. (Gülüşmeler, alkışlar). 

M Ü K E R R E M SAROL (İstanbul) - Barutçu, onu şaka söyledi. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Arkadaşlar; iktidar yapar, mu

halefet söyler. Biz iktidarda iken bu güzel rejimi tahakkuk ett irmek için 

lüzumlu olan ıslahat yo luna kendisini vermiş adamlarız . (Sağdan, soldan 
alkışlar). 

Arkadaşlar ; şunu size söyl iyeyim. Biz serbest bir seçim net ices inde 
gönül hoşluğu ile iktidarı teslim ettik dediğimiz zaman bu gönül hoşlu
ğunun istinat ettiği sebepler o lduğunu kabul etmek lazımgelir. 

Bir misal verey im arkadaşlar, bakınız (Gürültüler). Tatlı, tatlı konuşa

cağız, öyle şey yok. Bu yeni rejimin tekemmülünü tamamlamak için ikti

dar değişikl iğinin avantajları o lduğuna zerre kadar şüphe yoktur ve bizi 

memleke t hesabına memnun eden bir sebep de odur. 27 senelik bir ik-

tadarın müesses itiyatlarının köstekleyici tarafları olabilirdi. Ben size bu

nun bir misalini vereyim: Ben grup reisvekili idim. Son Millî Savunma 

Bakanımız olan Hüsnü Çakır bir gün bendenize geldi, dedi ki; Barutçu, 

şu mevcut iki tane askerî mahkemey i kaldırmak ist iyorum. Takdir ede

r im, hakikaten kaldırmak lâzımdır, istisnai mahiyet taşıyan bu mahke 

melere ne lüzum var, Adalet Bakanı ile görüşerek harekete geçmek yer in

dedir, dedim. Birşey hazırlayın getirin, dedim. 
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Adalet Bakanı kendisine şunları söylemiş: Grupta aşırı cereyanlara 

karşı esaslı kanunî tedbirleri a lmak için veri len kararı bi l iyorsun, aşağı

daki havayı da bil iyorsun, bu hava içinde böyle bir şeye teşebbüs edip 

bunda muvaffak olmak güçtür. Düşünün bir defa... Bunu Millî Sa vunma 

Bakanl ığ ına ve saireye anlatacaksın. . (Soldan Millî Şefe sesleri). Öyle değil 

arkadaşlar . O Millî Şef dediğimiz zatın şahsiyet inde, şahsi olarak söylü

yorum, demokrasinin inkişaflarında, lüzumlu anlarda en başta müzahe

retini görmüşüzdür . (Sağdan alkışlar). Müesses bir itiyadı y ıkmak güçtür. 

Ben Demokrat Parti ikt idarından onu bekler im. 

İhtiyat diye arkasında birşey yoktur. İslahatçı icapları yer ine get i rme 

noktas ından engeli yoktur. Niçin harekete geçemiyor?. Ben bu Mecl is in 

tarihe İslahatçı bir Meclis olarak intikal etmesini canı gönülden arzu ede

r im. Sonra elbette arkadaşlar ım dikkat etmişlerdir, hiç burada Demokrat 

Partinin muhasebes in i yapmadık , bunu yapacak kadar vakit geçmedi . 

Demokrat Partinin muhasebesini seçmenler huzurunda yapacağız . 

Ben burada Adnan Menderes Hükümet in in dokuz aylık muhasebes i 

ni gözden geçirdim. Şunu söyledi, bunu yapmadı , dedim. Ben ondan o 

yo lda cevap bekledim ki, cesaretle ifade etsin. Zaten cesaret yo luna gir

mezsek hiç birşey yapamayız . Barutçu doğru konuşmuştur , demesin i 

beklerdim. Benim söylediklerimin mesnedi vardır, realiteye müstenitt ir . 

Ben kuru lâf get irmedim huzurunuza, Adnan Menderes 'den şunu bekler

d im: 

Barutçu şu noktalarda haklıdır: Ben altı ayda şu şu mesele ler i ele 
a lamadım. Benim için mesele ist ikamet meselesidir. İyi bir ist ikamete yö 
ne lmek meselesidir. Ve asıl müh im olan zihniyet meselesidir. . . 

Dediler ki, kanunlardan ne çıkar eski iktidar zamanında da bu ka

nunlar mevcuttu, bu ant idemokrat ik kanunlar varsın dursun. . (Soldan 

böyle demedi sesleri, gürültüler). Müsaade buyurun, neticeyi get ireyim de 

ondan sonra (Soldan, ama öyle demedi sesleri). Bakın ne dedi; iş zihniyettir, 

kanun bir tarafta dursa dâhi zihniyette değişiklik olursa mese le mahlûl-

dür. (Soldan, kaldı ki, diye ilâve etti sesleri). Ben de aynı şeyi söyledim, dâva 

zihniyet davasıdır. İtiyatlarda ve telâkkilerde zihniyeti değişt i rme davası

dır. Zihniyet değişikliğinin delili nedir?. Esere bakacağız . Zihniyet in de

ğiştiğine dair eser vermek ister. Ant idemokrat ik dediğiniz, beş sene mü

temadiyen mücadelesini yaptığınız o kanunlar ın tadilini Mecl ise getir

mekle z ihniyet in değişmesi eserini vereceksiniz. Da ima söyl iyeceğiz, bu 

kanunlar değişmelidir. Değişmedikçe zihniyetin değ işmiş o lduğunun de

lili ver i lmiş o lmaz. Ben kendimi mânevi bir huzur içinde hissetmel iy im. 
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Ben im zihniyet im iyidir; mevcut kanunlardan endişeye maha l yoktur ; 

o lmaz. O kanun orada durdukça ben kendimi mânevi sıkıntı iç inde his

seder im. 

Ceza Kanununun bi lhassa antidemokratik dediğimiz hükümler in i bir 

an evvel bi lhassa muhtel i f sebeplerle İtalya'nın Faşist Kanunundan alın

mış olan hükümler ini bir an evvel el birliği ile defetmemiz lâzımdır. (Sağ

dan bravo sesleri). 

Şimdi arkadaşlar, ikinci noktaya geleyim: Sayın Menderes dedi ler ki, 

part i ler aras ındaki münasebet ler in düze lmes i m ü m k ü n d ü r . Ya ln ız 

CHP'l i lerin Barutçu 'nun l isanında ifadesini bulan bir iç duygular ı vardır, 

onu tashih etmeleri icabeder. 

Nedir bu iç duygu, "14 Mayıs değişikliğinin neticesini bir türlü kabul 

edemiyor lar , onun için bizim Hükümetimiz i bir zümre hükümet i olarak 

vası f landırmak istiyorlar." 

Arkadaşlar , seçimde iktidarı kaybeden ve kendisine murakabe vazife

si mil let tarafından veri lmiş olan bir partinin, ikt idardan muhalefet saf

lar ına geçmiş olması, içlerinde hazmedemiyecek bir iç duygusu yarat

maz. Milletin tecelli eden iradesi önünde yeni vazifeleri şerefle a lmalar ı 

kadar tabiî bir şey olamaz. (Bravo sesleri). Ben bugün muhalefette mura

kabe vazifesini ifa etmekten daha çok şeref duymaktay ım. (Bravo sesleri). 
Muhalefet olarak, muhalefet in mümessi l i olarak şeref duymaktay ım. 

Memlekete karşı bu yolda hizmet ifası vesilei fahirdir. Muhalefet o larak 

vazife gördükten sonra seçim zamanında milletin huzuruna çıkıp pren

siplerimizi müdafaa ve seçmenlerimizi iknaa çal ışacağımız tabiîdir. 

Arkadaşlar, Hükümet bir zümrenin hükümeti vaziyet inde o lmamal ı 

dır, demekten maksadımız aşikârdır. O da şudur: Hükümet partizanlık 

polit ikasını terketmelidir. Zira millî birlik için bu esastır. Bir misal vere

y im, arkadaşlar, biz iktidarda Basın Yayın U m u m Müdür lüğü vasıtasiyle 

muhtel i f memleket lerde hükümetler in partilerle olan münasebet ler ine ait 

tetkikler yaptırmıştık. Birçok yerlerden muhteli f partilerin tüzüklerini, 

programlarını getirdik. Bu meyanda İngiltere'den de getirttik. İngiltere'de 

Muhafazakâr Parti, grubunun bile hükümet üzerinde murakabes in i şu

nun için kabul etmemektedir ki, bir zümre hükümet i mevki ine düşmes in 

diye, iş başına gelen Hükümet, partisinin programını tahakkuk ett irmek

le mükel le f görmektedir kendisini. A m a bir zümrenin hükümet i mevki ine 

düşmemeye dikkat eder. Başbakan, Türkiye'nin Başbakanı olacaktır. 

Hükümet , Türkiye'nin Hükümeti olacaktır, benim de hükümet im olacak

tır. (Soldan, değil mi sesleri). Olmalıdır, bu zihniyet içinde bulunmal ıdır . 
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Radyodan bahsetti ler. Bu, düzelt i lmesi lâz ımgelen işlerdendir. Y a 
müsaade edel im, hususî radyolar iş lemeye başlasın, yoksa Devlet in vası
tası bir part inin elinde kalmasın. 

Ben bir misal arzedeyim: bütçe müzakere ler inde Cumhur iye t Halk 
Partisinin bütçe üzerindeki mütalâalarını Cemal Reşit Eyüboğlu arkada
şımız izah etmişti . Demokrat Partinin noktai nazarını da Fethi Çel ikbaş 
arkadaşımız izah ettiler. O gece müzik dinlemek üzere radyonun düğme
sini açmışt ım. Bir de bakt ım, konuşma var. Ne konuşuyor diye dikkat et
t im. Bütçe konuşmas ına aitti. Cemal Reşit Eyüboğlu 'ndan bahsediyor . 
"Cemal Reşit Eyüboğlu C. H. Partisi namına, bütçe üzer inde part inin 
noktai nazarlarını izah etmiştir ve ezcümle demiştir ki.." Hilaf o lmasın ya 
dört, y a üç cümle. Güzel, bitti. Arkasından, Çel ikbaş arkadaşımız D. Par
ti namına konuştu, dedikten sonra ezcümle dedi ki diye başladı ; burada 
hakikaten kendilerini büyük bir zevkle dinlediğim Çel ikbaş arkadaşımız ı 
radyoda da bir kere daha ve tamamen dinlemek zevkine ermiş o ldum. Bu 
olmamal ıd ır . 4 satır oradansa, 4 satır da buradan, veyahut 44 satır ora
dan, 44 satır buradan. Radyo milletin sesini dalgalar üzer inden dünyaya 
yayan bir müessesedir . Milletin güzel sesini dünyaya yayan bu müesse
seyi bir part inin vasıtası hal inden çıkarmalıyız. Memleketç i pol i t ika bu
nu icabettirir. Bir vilâyette bir vali, vatandaşa eşit muame le yapacakt ır . 
Ben de gitt iğim zaman aynı muameley i göreceğim, sen de.. Bir vali böyle 
hareket etmedi mi derhal çekeceksiniz ve çekin. Böyle hareket lerdir ki 
memleket i istediğimiz mânevi huzura kavuşturur. Mesele buradadır . Bu
nu ifade ediyoruz ve diyoruz ki, Hükümet bu memleket in Hükümet i ol
mak vaziyeti içinde bulunmalıdır , millî birliği korumanın şartı budur . 

Biz CHP Partisi birinci Adnan Menderes Hükümet in in icraatını göz
den geçir irken, bu icraatın memleket in beklediği icraat o lmadığ ından 
bahsetmiş , bunun delillerini verirken idarî, malî muhtel i f konular üzerin
de durarak misaller vermiştik. Sayın Menderes benden rakam istediler. 
Emisyonun biz im bıraktığımız zamandan bugüne kadar gösterdiği artış 
100 mi lyon civarındadır. Senedat cüzdanındaki rakamları bize vermiş ol
salar, hakikaten iş hacmi ile mütenasip midir, değil midir, f ikrimizi be
yana imkân bulabil irdim. Eskisi gibi bu rakamlar neşredi lmemektedir . 

Hayat pahalı l ığının artmış olmasının sebepleri meyanında, lüzumlu 
tedbirlerin a l ınmamasının hissesi büyüktür. Misal vermiyeceğ im, bütçe 
konuşmalar ında bunların üzerinde çok durulmuştur. Tekrar e tmeye lü
zum görmüyorum. 

Gerek malî ve gerek iktisadî sahalarda lüzumlu olan tedbirlerin alın
mamış o lduğu bir realitedir ve bu realiteler mukadder neticelerle karşı
laşmakta mukadderdir . 
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Arkadaşlar ; Sayın Köprülü ve Sayın Menderes ' in dış pol it ika üzerin
deki konuşmalar ımız ı takdirle karşı lamalarını bizi an lamak yo luna dön
men in bir delili olarak alırız. 

Biz öteden beri, da ima aynı prensipler üzerinde durmuşuzdur . Biz im 
dış pol it ika üzerinde ileri sürdüğümüz ihtirazi kayıtlar metod lara müte 
veccihtir. Biz dış polit ikada, hattâ Kore meselesinde dahi aynı prensip le
ri ileri sürmüşüzdür, işin daha evvelden Meclise getir i lmesi lâz ım geldiği
ni, bunun konuşulması icabettiğini ileri sürmüşüzdür. 

Sayın Köprülü dediler ki: "Biz Meclissiz iş görmek zihniyeti iç inde de
ğiliz. Aldığımız kararlar hüsnü niyete makrundur . " 

Neticeleri Meclise getirmek, konuşmak fayda etmez. Evve lden getirip 
konuşmak icabeder. Bugün bahis mevzuu olan, memleket imiz in c ihan 
hâdise ve tertipleri içinde emniyet tedbirlerini sağlamak ve tamamlamak
tır. Hükümet in bu vadideki gayretlerini, teşebbüslerini desteklemeyi mil
lî vazife biliriz. (Bravo sesleri). 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Reis Bey, söz istemişt im. 

B A Ş K A N - Müzakerenin yeterliği hakkında başkanl ığa ver i lmiş beş 
tane önerge vardır. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Reis Bey söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Şimdi beş arkadaş söz istedi. Veri len kifayeti müzakere 
takrirleri program üzerindeki görüşmeler in kâfi o lduğunu ileri sürerek 
reye konulmasını istemektedir. Bunu reyinize arzediyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler. . Kabul edilmiştir. 

Ş imdi arkadaşlar, Hükümet , programını okudu ve sonunda muhte 
rem heyet inizden it imad istedi. 

Ş imdi kutuları koyacağız, reylerinizi kul lanmanız ı rica ed iyorum. 

(Ad çekildi). 
Yozgad seçim çevresinden başlıyarak oyları toplıyacağız. 

(Oylar toplandı). 
B A Ş K A N - Rey vermiyen arkadaş var mı? Tekrar ed iyorum rey vermi-

yen arkadaş var mı? Oy toplama işi bitti. 

Rey verenlerin sayısı (396) dır, itimat edenler (346) , 

(Soldan alkışlar). Kırmızı rey verenler (50) dir. 

(Soldan alkışlar arasında Başbakan kürsüye geldi). 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Çok aziz arkadaş lar ım, 
i t imadınıza mazhar kı lmak suretiyle uhdemize tekrar yük lemiş o lduğu
nuz mesul iyet in mânasını ve icaplarını takdir ederek şükranlar ımız ı , ge
rek kendi namına, gerekse Hükümet arkadaşlar ım namına, cümlenize 
arzeder im. (Soldan şiddetli alkışlar). 
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GÜVEN OYLAMASI (6) 

Adnan Menderes'in Başkanlığı Altındaki Bakanlar Kuruluna 

Verilen Güven Oyunun Sonucu 

(Güven oyu veri lmişt ir ) 

Üye Sayısı : 487 

Oy Verenler : 396 

Güven Oyu Verenler : 346 

Güvensizl ik Oyu Verenler : 50 

Çekinserler : 0 

Oya Katı lmayanlar : 73 

Açık Milletvekilleri : 18 

AFYON KARAHİSAR 
Abdul lah Güler 

Sü leyman Kerman 

Bekir Oynaganl ı 

Kemal Özçoban 

Ali İhsan Sâbis 

Avn i Tan 

Salih Torfilli 

A h m e d Veziroğlu 

Gazi Yiği tbaşı 

AĞRI 
Kas ım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 

Hâmit Koray 

İsmet Olgaç 

Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 

Sadri Maksudi Arsal 

Muhl is Bayramoğlu 

Salâhatt in Benli 

(Güven Oyu Verenler) 

Ömer Bilen 

Hamdi Bulgurlu 

Osman Şevki Çiçekdağ 

Ramiz Eren 

Muhl is Ete 

Mümtaz Faik Fenik 

Osman Talât İltekin 

Hâmid Şevke İnce 

Seyfi Kurtbek 

Talât Vasfi Öz 

Fuad Seyhun 

Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 

Nazifi Şerif Nabel 

Burhanett in Onat 

Aki f Sarıoğlu 

İbrahim Subaşı 

Ahmet Tekelioğlu 

Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 

Şevki Hasırcı 

Etem Menderes 

A. Baki Ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

Salâhatt in Başkan 

Esat Budakoğ lu 

Muzaffer Emiroğ lu 

Enver Gürel i 

Ali Fahri İşeri 

Arif Kal ıpsızoğlu 

Ahmet Kocabıy ıkoğlu 

Yahya Pelvan 

Muharrem Tuncay 

Sıtkı Yırcal ı 

BİLECİK 

Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Zuhuri Dan ışman 

Mithat Dayıoğlu 
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M a h m u t Güçbi lmez 

Kâmil Kozak 

Vahi t Yön t em 

BURDUR 
Fethi Çel ikbaş 

Mehmet Erkazancı 

Mehme t Özbey 

BURSA 
Halil Ayan 

Raif Aybar 

Sel im Ragıp Emeç 

Agah Erozan 

Sel im Herkmen 

Sadett in Karacabey 

Hulusi Köymen 

Halûk Şaman 

Necdet Y ı lmaz 

Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 

Süreyya Endik 

Bedi Enüstün 

Emin Kalafat 

Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâz ım Arar 

Celâl Boynuk 

Kenan Ç ığman 

Celâl O tman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

Mesud Güney 

Ali Rıza Sağlar 

Zihni Ural 

ÇORUM 
Şevki Gürses 

Baha Koldaş 

Saip Özer 

Hasan Ali Vural 

Hakkı Yemenici ler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 

Ali Çobanoğlu 

Mustafa Gülcügil 

Eyüp Şahin 

Refet Tavasl ıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 

Yusuf Kâmil Aktuğ 

Yusuf Azizoğlu 

Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Alt ınalmaz 

Mehmet Enginün 

Cemal Göprülü 

Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdul lah Demirtaş 

Suphi Ergene 

Ömer Faruk Sanaç 

M e h m e t Şevk i Yaz 

man 

Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 

Rıfkı Sal im Burçak 

Fehmi Çobanoğlu 

Bahadır Dülger 

Sabri Erduman 

Enver Karan 

Emrul lah Nutku 

Rıza Topçuoğlu 

Memiş Yazıcı 

Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

Hasan Polatkan 

Abid in Potuoğlu 

Kemal Zeyt inoğlu 

GAZİANTEP 
Samih İnal 

Gal ip Kınoğlu 

Sü leyman Kurane l 

Salâhatt in Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 

Ali Naci Duyduk 

Hayrett in Erkmen 

Tahsin İnanç 

Doğan Köymen 

Mazhar Şener 

Adnan Tüfekçioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 

Vasfi Mahir Kocatürk 

Hal is Tokdemir 

Kemal Yörükoğ lu 

Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Ata lay 

Hüsey in Fırat 

Salih İnankur 

Refik Koraltan 

Aziz Koksal 

Celâl Ramazanoğ lu 

Şahap Tol 

İSPARTA 
Kemal Demira lay 

Tahs in Tola 

Reşit Turgut 
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İSTANBUL 
Enver Ad ak an 

İhsan Alt ınel 

Mithat Benker 

Faruk Nafiz Çamlıbel 

Fuad Hulusi Demirell i 

Bedri Ned im Göknil 

Salih Fuad Keçeci 

Fuad Köprülü 

Adnan Menderes 

Ahi lya Moshos 

Müker rem Sarol 

Fahrett in Sayımer 

Füruzan Tekil 

Nazlı T labar 

Ahme t Topçu 

Celâl Türkgeldi 

Andre Vahram Bayar 

Hüsnü Y a m a n 

Sani Yaver 

İZMİR 

Halide Edip Adıvar 

Mehme t A ldemir 

Avni Başman 

Behzat Bilgin 

Muhidd in Erener 

Tarık Gürerk 

Necdet İncekara 

Osman Kapani 

Vasfi Menteş 

Halil Özyörük 

Abid in Tekön 

Cemal Tunca 

Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 

Sait Kantarel 

Şükrü Ker imzade 

Ahmet Keskin 

Muzaffer Âli Mühto 

Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

İsmail Berkok 

Emin Develioğlu 

Kâmil Gündeş 

Ali Rıza Kılıçkale 

İbrahim Kirazoğlu 

Mehmet Özdemir 

Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

Fikret Filiz 

Mahmut Erbil 

Faik Üstün 

KIRŞEHİR 

Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 

Ekrem Alican 

Ziya At ığ 

Hamdi Başak 

Salih Kalemcioğlu 

Yeredoğ Kişioğlu 

Saim Önhon 

Lûtfi Tokoğlu 

Hüsnü Türkand 

Mehmet Yı lmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

Rifat A labay 

Kemal A taman 

Hidayet Aydıner 

Ziya Badas 

Remzi Birand 

Sıtkı Sal im Burçak 

Abdi Çil ingir 

Ömer Rıza Doğrul 

Ziyad Ebüzz iya 

Ali Rıza Ercan 

Saffet Gürol 

Tarık Kozbek 

M u a m m e r Obuz 

H immet Ö lçmen 

Murad Al i Ülgen 

Ümran Nazi f Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 

Yusu f Aysal 

Besim Besin 

Hakkı Gedik 

Ahmet İhsan Gürsoy 

Ahmet Kavuncu 

Remzi Koçak 

Sü leyman Surur i 

Nasuhoğlu 

İhsan Şerif Özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğ lu 

Şemi Ergin 

Faruk İlker 

Adnan Karaosmanoğlu 

Fevzi Lûtfi 

Karaosmanoğ lu 

Muzaffer Kurbanoğ lu 

Nafiz Körez 

Sudi Mıhcıoğlu 

Muhl is T ü m a y 

MARAŞ 
Abdul lah Aytemiz 

Ahmet Kadoğlu 

Nedim Ö k m e n 

Mazhar Özsoy 
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MARDİN 
Abdür rahman Bayar 

Abdülkadi r Kalav 

Cevdet Öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

Zeyyat Mandal inci 

Nuri Özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hâdi Ar ıbaş 

Süreyya Dellaloğlu 

As ım Doğanay 

Ferit Ecer 

Fahri Köşkeroğlu 

Hüsey in Ülkü 

Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

Feyzi Boztepe 

RİZE 
İzzet Akçal 

Kemal Balta 

Osman Kavrakoğlu 

Mehmet Fahri Mete 

Ahme t Morgi l 

Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 

Tevfik İleri 

İsmail Işın 

Firuz Kes im 

Muhit t in Özkefeli 

Ferid Tüzel 

Hasan Fehmi Ustaoğlu 

Hâdi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçal ı 

Remzi Oğuz Arık 

Arif Nihat Asya 

Sedat Barı 

Tevfik Coşkun 

Yusuf Ziya Eker 

Mahmut Kibaroğlu 

Salim Serçe 

Sinan Tekelioğlu 

Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 

Mehmet Daim Süalp 

Cemil Yard ım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 

Ercüment Damal ı 

İ lhan Dizdar 

İbrahim Duygun 

Nurett in Ertürk 

Halil İmre 

Rifat Öçten 

Sedat Zeki Örs 

Bahatt in Taner 

Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

Hüseyin Bingül 

Zeki Erataman 

Şevket Mocan 

Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 

Fevzi Çubuk 

Ahmet Gürkan 

Hamdi Koyutürk 

Halûk Ökeren 

Muzaffer Önal 

Mustafa Özdemir 

Nuri Turgut Topçuoğlu 

TRABZON 
Salih Esad A lperen 

Mahmut Goloğlu 

Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu 

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açana l 

Fer idun Aya lp 

Ömer Cevheri 

Fer idun Ergin 

Celâl Öncel 

Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Ak ın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 

Faik Erbaş 

Yusu f Karsl ıoğlu 

Fuat Nizamoğlu 

Hâş im Tatl ıoğlu 

Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 

Y u n u s M u a m m e r 

Al ak ant 

Hüseyin Balık 

Abdürrahman Boyacıgiller 

Ali Rıza İncealemdaroğlu 

Cemal Kıpçak 

Rifat Sivişoğlu 

Avni Yurdabayrak 
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BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

DİYARBAKIR 
Nâzım Önen 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 

Şemsett in Günaltay 

Nahid Pekcan 

Sabit Sağıroğlu 

Ziya Soylu 

HATAY 
Abdul lah Çilli 

Abdür rahman Melek 

Celâl Sait Siren 

Hasan Reşit Tankut 

Cavit Yur tman 

KARS 
Fevzi Aktaş 

Lâtif A k ü z ü m 

Mehmet Bahadır 

AĞRI 

Halis Öztürk (İ.) 

Celâl Yard ımcı 

ANKARA 

Dağıstan Binerbay 

Abdul lah Gedikoğlu 

BALIKESİR 

Müfit Erkuyumcu 

BİLECİK 

İsmail Aşk ın (İ.) 

Talât Oran 

BİTLİS 

Salâhatt in İnan 

(Güvensizlik Oyu Verenler) 

Abbas Çetin 

Veyis Koçulu 

Esat Oktay 

Hüsamett in Tugaç 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

Halil Sezai Erkut 

KÜTAHYA 
As ım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 

Mehmet Sadık Eti 

Hikmet Fırat 

İsmet İnönü 

Mehmet Kulu 

Nuri Ocakcıoğlu 

Lûtfi Sayman 

Şefik Tugay 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

Rıza Erten 

Kemal Türkoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

BOLU 
Fahri Belen 

İhsan Gülez 

BURSA 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Nihat İyriboz 

İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

ÇORUM 
Sedat Baran 

ORDU 
Hüsnü Akyol 

Naşit Fırat 

Yusu f Ziya Ortaç 

Zeki Mesut Sezer 

Hamdi Şar lan 

Atıf Topaloğ lu 

SİNOB 
Server Somuncuoğ lu 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Saffet Başt ımar 

Cemal Reşit Eyüboğlu 

Tevfik Koral 

Hamdi Orhon 

Cahid Zamang i l 

VAN 
Ferid Melen 

Kâz ım Öza lp 

YOZGAD 
Avni Doğan 

Ahmet Baş ıbüyük 

Hüseyin Ortakcıoğ lu 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşi t 

Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 

Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Hasan O s m a (İ.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 

Ekrem Cenani 
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Ali Ocak 

Cevdet San 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

HAKKÂRİ 
Sel im Seven (İ.) 

HATAY 

Tayfur Sökmen 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Sa lamon Adato 

Ahmet Hamdi Başar (İ.) 

Celâl Bayar 

(Cumhurbaşkan ı ) 

Nihad Reşad Belger (İ.) 

Mithat Sözer 

Senihi Yürüten 

İZMİR 

Cihad Baban 

Sadık Giz 

Zühtü Hilmi Vel ibeşe 

KARS 
Sırrı Ata lay (İ.) 

Hüsey in Cahit Yalçın 

Ayd ın 3 

Balıkesir 1 

Bilecik 1 

Bursa 1 

Çanakka le 1 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 

Hayri Tosunoğlu 

Hamdi Türe (İ.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 

KOCAELİ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

Mehmet Kartal 

Abdülkadir Özbay 

MANİSA 
Refik Şevket İnce 
(Bakan) (İ.) 

Hamdullah Suphi Tanrıöver 

Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 

Salâhattin Hüdayioğlu 

Remzi Öksüz 

MARDİN 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

(Açık Milletvekilleri) 

Denizli 1 

Eskişehir 1 

Gümüşane 1 

İstanbul 2 

İzmir 1 

Nadir Nadi 

NİĞDE 

Necip Bilge 

SAMSUN 

Haş im Al işan 

Şükrü Uluçay 

SEYHAN 

Reşad Güçlü 

SİİRD 

Şefik Türkdoğan (İ.) 

SİNOB 

Cevdet Ker im İncedayı 

Nuri Sertoğlu 

Ali Şükrü Şavh 

Muhi t Tümerkan 

SİVAS 

Şevki Ecevit 

TRABZON 

Naci A l tuğ 

Faik A h m e d Barutçu 

Hasan Saka 

URFA 

Hasan Oral 

ZONGULDAK 

Suat Başol 

Kas tamonu 1 

Kırşehir 1 

Muğ la 1 

Sivas 1 

Zonguldak 1 

18 
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7 - MASON DERNEKLERİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
(Reddedilmiştir) 

(27.4.1951) 

7 - MASON DERNEKLERİNİN KAPATILMASI GİRİŞİMİ 

Dayanışmadaki bütünlük, etkinliklerdeki kapalılık, Masonlar Der
neğini halkın gözünde esrarlı hale getirmiş, özellikle muhafazakârların 
tepkisini çekmiştir. 

İmparatorluktan Cumhuriyete uzanan ve kimi zaman devlet adam
larını karalamada kullanılan Masonluk, IX uncu Dönemde de irdelendi. 

Bir kanun teklifi verilerek Masonlar Derneğinin yasal yolla kapa
tılması önerildi. Daha sonra Masonlar Derneğinin etkinliği konusunda 
sözlü soru verildi. 

Toplumsal ve siyasal alandaki etkisi konuya tarihi nitelik kazandır
mıştır. Bu nedenle uzun görüşmelerden sonra sonuçta reddedilen ka
nun teklifi ile sözlü soru görüşmeleri, tutanaklardan aynen alındı. 

- Tokad Milletvekili Ahmed Gürkan'm, Mason derneklerinin kapa
tılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet Komisyonları rapor
ları ( 1 ) 

29.1.1951 

B. M. M. Başkanl ığ ına 

Mason Derneklerinin Kapatı lması hakkındaki Kanun teklifimi ekli ge

rekçesiyle takdim ediyorum. 

İlgili komisyona havalesiyle kanuniyet kespetmesini arz ve teklif ede-

r ı m - Tokad Milletvekil i 

Ahmet Gürkan 

M A S O N L U Ğ U N ŞEDDİNİ İCABETTİREN SEBEPLERE MÜSTEN İT 

GEREKÇE (2) 

Türk Milletinin kurulduğundan beri da ima şüpheli nazarlarını üzeri

ne çeken, hattâ daima sinsi ve muzır hareketleriyle mill iyetçil ik şuuru

muzu zede lemekte devam eden bir cemiyet vardır. İsim ver i lmeden dahi 

(1) Tutanak Dergisi: c. 6, s. 307-317, Ta: 27.4.1951 
(2) Tutanak Dergisi: c. 6, B. 69, s. sayısı 140 
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bu ifade tarzından kolayca anlaşılır ki bu cemiyet, (Mason) derneğidir . 
Şüphe yoktur ki mason derneklerinin çal ışma tarzını hâlâ ondan olmı-
yanlar ın hakkiyle bi lmesine ve anlamasına imkân yoktur. Ancak bunun 
gayet muzır bir teşekkül o lduğunu, gizli ça l ışmasından ve programlar ın ı 
aç ık lamas ından tevahhuş edercesine çekinmesinden an lamak zor değil
dir. Çünkü Türk Milletinin benimsemesine imkân olabi leceği bir lâhza 
masonlar ın akl ından geçse hemen onun programlar ını aç ık lamakta ne 
kadar gayret edeceklerini ve üye adetlerini her cemiyet gibi ar t ı rmaya ne 
derece tehalük göstereceklerini zanneder im tarife hacet yoktur. 

Her tarafını b i lmemekle beraber Mason cemiyet inin Garp memleke t 

ler inde ve mahza İslâm dini ile mücadele suretiyle hrist iyanlık din ve 

mezhepler in i yaymak için kurulduğunu ve sonra da asıl gayeleri olan is

lâm dini ile mücadele ler inde muvaffakiyet sağ lamak için y u r d u m u z d a 

Türk teali cemiyeti ad ve maskesi alt ında bir cemiyet kurduğunu pek çok 

münevver ler imiz bilirler. 

Kökü dışarda olan bu cemiyetin vasıf, gaye ve maksat lar ı hakk ında 

birazcık olsun bilgi verebi lmek için onun anayasas ından bâzı madde ve 

fıkraları misal olarak sıraladıktan sonra bu gerekçe ve kanun tekli f imin 

çok haklı bir sebep tahtında hazırlandığını da bu suretle ifade etmiş ola

cağ ıma kani bulunmaktay ım. 

Mason anayasasından bâzı maddeler i vermezden evvel şunu b i lhassa 

nazarı dikkatinize arzederim ki Masonlar kendi teşekküller ine (tarikat) 

derler. Bunun tam ifadesini aşağıda sıralanacak olan madde ler iç indeki 

(tarikat) kel imeler inde bulmak çok basit bir hakikattir. 

Türkiye Maşrıkı Â zam Kavanini Esasiye Kitabı: 

Birinci bap - Tarikatın teşekkülü: 

Madde 7. - Tarikatın cetvel inden. 

Madde 10. - Tarikatta vukubulan taahhüdatın. 

Madde 25. - Tarikatın idaresi. 

Madde 34. - Tarikatın masrafları. 

Madde 65. - İkinci ve üçüncü dereceler, ancak tarikatın kendis ine 

mahsus suveri rumuziye dairesinde tevcih olunur. 

Madde 38. - Derecatı selâsiyei rumuziyenin hâkimi müstaki l l i o lan ve 

bütün Türkiye 'ye isalei nur ve ziyaya mecbur ve memur olan maşr ık ı 

âzam. 

Madde 92 . - Bir mahfel tesisi maşrıkı âzamca İskoçya tarikatine mu
vafık olarak tanzim olunacak ta l imatname icra olunur. 
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Madde 3. - Maşrıkı âzam, birinci dereceden üçüncü dereceye kadar 

İskoçya mason luğunun bi lcümle salâhiyetlerini cami o lup ilk üç derece

nin idaresi hususunda Türkiye 'de kendine muadi l veya mafevk hiçbir 

kuvvet tanımaz. Üstad derecesi fevkindeki derecat, İskoçya şûrayi âlisi

ne ait bu lunmak hasebiyle maşrıkı âzamin salâhiyeti ilk üç dereceye 

münhas ı r o lup bu dereceleri geçemez. 

Madde 121. - Maşrıkı âzam masonluk itt ihadının kuvveden fiile çık

mas ına müttehiden çal ışmak üzere dünyanın her taraf ındaki mason he

yeti muazzamasiy le tesis ve idamei münasebet eyler. 

Madde 122. - Kuvayı muazzamayı ecnebiye ile cari münasebet i res

miye. . . 

Madde 26. - Maşrıkı âzam, meşarıkı muazzamayi ecnebiye ile müna-

sabetini ve sureti umumiyede tarikatın suveri icraiyesini tespit eder. 

Türkiye Maşrıkı Âzami Dahilî N izamnamesi : 

Madde 37. - Maşrıkı azamın murahhaslar iy le muvazzaf ini esasiyesi 

bir önlük ile bir de sadra mual lâk bir kordonu hâmildirler. 

Madde 38. - Önlükler İskoçya tarikatında müstamel o lduğu veçhi le 

kenarı kırmızı mavi hareli renktedir. 

Madde 39. - Kordon dahi aynı renk ve şekilde bulunacakt ır . 

Madde 39. - Üstadı âzamin kordonu, önünde sırf madenden m e n k u ş 
bir (Güneş ) timsali bulunacaktır . Üstadi âzam muavin in in kordonu 
önünde bir (Sakakuşu) tasviri ve muvazzaf ini sairenin kordonlar ında he
yeti mecmuas ı bir (Müsel les) teşkil eder surette maşrıkı â zam hurufu ile 
fevkinde bir çeşmi basiret mürtesem bulunacak ve azayı sairenin kor
donları da ikişer (Akasya dalı ile müzeyyen) olacaktır. 

İşte yukardaki maddeler, tetkik edildikten sonra görülür ki, mason 

dernekler i , hem tarikat ve hem de beynelmileldir. Yani Cemiyet ler Kanu

nunun 9 ve 10 uncu maddeler i hilâfına kurulmuş, daha doğrusu kapa

t ı lması zaruri bir cemiyettir. 

Masonlar için din, ırk, mezhep ve hattâ mil let diye hiçbir fark gözeti l

mez . Onlar mason kardeşlerinin menfaat ine bütün bu mukaddesat ı 

ayaklar alt ına a lmaktan asla çekinmezler. Daha doğrusu beynelmi le l 

o lan bu dernek mensupları , hangi milletin içinde olursa o lsun, birer 

zümre hal inde millî menfaatlerinin üstünde ve aleyhinde de olsa yekdi-

ğerlerini h imaye etmek mecburiyet indedir ler. İş bununla da b i tmemekte -

dir. Masonlar , daima yaşadıkları milletlerin idarelerini el ine a lmak için 

daha çok devlet adamlarını veya devlet makamlar ın ı yedi icraat ına a lma-

1040 



MASON DERNEKLERİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

sı muhteme l siyasileri kendi derneklerine a lmak için cans iparane çalışır
lar. Bu sebepledir ki, onlar, bir zümre ve cemiyet olarak gizli yol lar la ve 
gayet sinsi hareket ederek milletleri idareye yeltendikler ine hükmedebi l i 
riz. 

Devlet ve milletlerin yaşayabi lmelerinin yegâne mânev i şartı, onlar ın 

sıkı bir surette millliyetçilik his ve şuuruna bağlı kalmalar ı ve da ima bey

nelmilelci l ik hareketleriyle mücadele etmeleridir. Aks i takdirde mil l iyet 

hisleri gevşer ve nihayet başka milletlerin esiri ve oyuncağı derekes ine 

düşer. 

Merhum Atatürk bu dernekleri haklı olarak kapatma emrini ver i rken 

hiç şüphe yoktur ki, milliyetçilik hislerinden aldığı i lhamla hareket et

miştir. Nitekim Türk maşrıkı âzami ve hâlâ da aynı dereceyi muha faza 

eden mason dernekleri Başkanı M. Kemal, Atatürk' le yaptığı k onuşmada 

cevap olarak Atatürk 'e şöyle demişti : 

- Evet memleket dâhil inde realize etmek istediğimiz yüksek ideal ile 

mason luğun tahayyül ve realize etmek istediği ideal aynı olabilir. Halk 

f ırkasının umdeler i memleket hudutları dâhil inde caridir. İşte mason luk 

bu ideali memleket hudutları haricine intişarına vasıta olan rasyonel his

si bir teşekküldür. Bu bak ımdan hikmeti vücudu reddedi lemez. 

M. Kemal ' in bu itirafıdır ki, Atatürk, açık olarak ve Türk maşr ık ı âza

minin ağız ından masonluğu hariçle münasebet tesis eden bir teşekkül 

o lduğunu işitir işitmez bu teşekkülün hemen kapat ı lmasını emretmişt ir . 

O zaman bu karar Türk efkârında derin bir ferahlık uyandı rmış ve son

suz bir tasviple karşı lanmıştı . 

Me rhumun üfulünden sonra onun inkılâplarını sarsı lmaz bir az imle 
müdafaa ve muhafaza edeceklerini her vesile ile ilân eden eski iktidar, 
Cemiyet ler Kanununun açık hükümlerini ihlâl ederek Ata 'nın bu yolda
ki inkı lâbını bal ta lama bahasına Mason Teşkilâtının kuru lmas ına müsa
ade etmiştir. Şüphesiz ki bu hareket en koyu bir irticadır. 

Sırası ge lmişken şunu da hatır latmak icabeder ki, eski iktidar zama

nında bu mevzuda bir sual takriri veren milletvekili S inan Tekel ioğ lu 'na 

cevap veren zamanın Hükümet i , Mason derneklerinin beynelmi le l o lma

dığı hususunu müdafaadan âciz kalmış, bunu Mason dernekler ine sor

mak la an lamak mümkün olabileceğini ifade etmiştir. 

Masonlar , derneklerinin Türkiye 'de idamesinin demokras i icabı o ldu

ğunu ve bunların kapatı lmasının antidemokratik olabi leceğini müda faa 

sadedinde bir tez olarak ileri sürerlerse onlara veri lecek cevap gayet ba

sittir. 
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Demokras i idaresi, her milletin kendi bünyes ine göre ve ancak hal

kın, halkı, halk için idare etmek tarzında işliyen bir Devlet idare şeklidir. 

Bu tarzı idare Amerika 'da, İngiltere'de, Fransa ve İsviçre'de başka başka 

kuru lmuş şekillere bağlı o lduğu bariz bir hakikattir. Bu memleket lerde 

resmen kurulmuş, komünist ve kralcılık esaslarına dayanan parti ler ol

duğu gibi buralarda keza Mason teşekkülleri de faaliyet hal indedir ler di

ye biz onları numune alarak hiçbir zaman, yurdumuzda bu kabîl parti

lerin kurulmas ına müsaade edebileceğimizi vatansever bir Türk 'ün dü

şüneceğ ine asla ihtimal veri lemez. Çünkü o memleket lerde yapı lan inkı

lâplar, 1776 ve 1789 tarihi gibi eski bir maziye dayanmakta o lmas ına 

mukabi l bizdeki inkılâplar çok yakın bir maziye dayanmak suretiyle ga

yet körpe bir durumdadır . Şüphesiz ki, o körpeyi beynelmilelc i l ik ejderi

nin kucağ ına atmaya asla müsaade edemeyiz. 

Gerçi Cemiyetler Kanununun 9 ve 10 uncu maddeler i Mason dernek

lerinin kapat ı lmasına kâfi iseler de: Bu kanunun mer' i o lduğu bir devir

de bu dernekler in teşekkül ve hattâ taazzuv etmiş o lması ve bugüne ka

dar da müsamaha görmesi onlara, bir nevi müruruzaman gibi bir defi 

hakkı verebil ir. İşte bu bakımdandır ki, Mason dernekler inin kapat ı lma

sı için yeni bir kanunun tedvinine ihtiyaç olduğu kanaatiyle işbu (Mason 

dernekler inin şeddi kanunu) teklifimi hazır ladım. 

29.1.1951 

Mason Derneklerinin Kapatılmasını Âmir Kanun Teklifi 
M A D D E 1. - Ne namda olursa olsun bir daha aç ı lmamak üzere Ma

son dernekler i kapatılmıştır. 

M A D D E 2. - Kapatma işi kanunun neşr inden 15 gün içinde bitirilir. 

M A D D E 3. - Bu kanun neşri tarihinde yürür lüğe girer. 

M A D D E 4. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

T B M M I.III.1951 

İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/156 

Karar No. 28 

Yüksek Başkanl ığa 

Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan' ın Mason derneklerinin kapat ı lma

sı hakkındaki kanun teklifi Komisyonumuza havale edi lmekle, teklif sa

hibi ve Hükümet sözcüsünün iştirakiyle müzakere o lundu: 
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Tekl i f sahibi, Komisyonda teklifinin gerekçesini tekrar ederek keyfiye

tin politik ve hukuki cepheden tetkik o lunması lâzım geldiğini ve mevcut 

dernekler in her iki bak ımdan da gayelerini gizliyerek dahilî n i zamname

leri har ic inde ve zararlı faaliyetlerde bulunduklarını , bu it ibarla Cemiyet 

ler Kanununun 9 ve 10 uncu maddeler ine mugayir harekette bu lunduk

lar ından, bunların kapatı lmasını istihdaf eden kanun teklifinin kabulü

nü istemiştir. 

Hükümet sözcüsü, teklifin mevzuunu teşkil eden Mason dernekler i 

nin Cemiyet ler Kanunu hükümler in dairesinde birer fikrî teşekkül o lduk

larını, halen kanunsuz faaliyetlerine tesadüf o lunmadığ ı gibi böyle bir ih

bar da vâki bulunmadığ ın ı beyan ile teklif a leyhinde müta lâa serdeyle-

miştir. 

Komisyonda yapı lan etraflı ve uzun müzakere ve münakaşa la rdan 

sonra: 

Mason veya Farmason derneklerinin mevcut ve yürür lükte bu lunan 

3512 sayılı Cemiyet ler Kanununa göre vücut bu lmuş fikrî birer hükmi 

şahsiyet oldukları, gayeleri beşeriyet arasında ümanizmi temin ve yay

maktan ibaret olup faaliyetlerinin bu gayeye matuf ve hudut landır ı lmış 

bulunduklar ı anlaşı lmış; bu cihet teklif sahibinin muc ip sebepler inin tet

k ik inden de tezahür eylemekte olup talep kabul edildiği takdirde, Anaya

sanın 69, 70, 75 inci maddeler ine aykırı hareket edi lmiş o lunacağı kana

atine varılmıştır. Keza teklif sahibinin esbabı mucibe lây ihasında zikrey-

lediği üzere, isteği bir kanun teklifine mevzu o lmaktan da uzaktır . 

Şöyle ki: Mason dernekleri kanuni olsun veya kanunsuz bu lunsun 
halen usulüne göre teşekkül etmiş ve hükmi şahsiyet iktisap ey lemiş var
lıkları hal inde faaliyette bulunduklar ına nazaran, bunlar ın bir kanun ile 
setlerine gidilmesi bizzat Cemiyetler Kanununa aykırı bir harekett ir . 

Çünkü usulüne tevfikan ve kanun hükümler ine göre kurulan bu gi
bi teşekküllerin ve cemiyetlerin ne şekilde kapatı lacağı bahse konu ka
nunun muaddel 30 uncu maddes inde tasrih o lunmuştur . 

Netice: Mevcut kanuna göre teşekkül etmiş bir cemiyet in tanz im ey

lediği ana n izamnamesindeki gayesinden uzaklaşarak faaliyete başladığ ı 

takdirde kapat ı lması her şeyden evvel mahkemeye veri len bir salâhiyet 

bu lunduğundan teklifin gerek Anayasa Kanununun yukar ıda göster i len 

mugayeret i ; gerekse bir kanun mevzuu bulunmayış ı bak ımlar ından red

dine ekseriyetle karar verildi. 

Havales i gereğince Adalet Komisyonuna gönder i lmek üzere Yüksek 
Başkanl ığa arzolunur. 
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İçişleri Komisyonu 

Başkanı Başkanveki l i 

Kırklareli Bursa 

F. Üstün N. Y ı lmaz 

Sözcü Bu rapor kâtibi 

Zonguldak Niğde 

A. Yurdabayrak F. Ecer 

Balıkesir Elâzığ 

S. Başkan A. Demir taş 

İsparta İsparta 

K. Demiralay Muhal i f im 

T. To lâ 

Kütahya Manisa 

Y. Aysal F. İlker 

Ordu Seyhan 

F. Boztepe M. Kibaroğlu 

Tokad Trabzon 

N. T. Topcoğlu H. Orhon 

Urfa Van 

R. K. Timuroğlu İ. Akın 

Adalet Komisyonu Raporu 
T B M M 19.IV. 1951 

Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/156 

Karar No. 30 

Yüksek Başkanl ığa 

Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan' ın Mason dernekler inin kapat ı lma

sı hakkındaki kanun teklifi İçişleri Komisyonunda görüşüldükten sonra 

Komisyonumuza havale edilmiş o lmakla teklif sahibi ile Adale t ve İçişle

ri Bakanl ıklar ı temsilcileri hazır o lduğu halde incelendi. 

Tekli f sahibi Ahmet Gürkan teklifinin gerekçelerini izah ederek keyfi

yet in politik ve hukuki cepheden tetkik o lunması lâzım geldiğini ve mev

cut dernekler in her iki bak ımdan gayelerini gizl iyerek dahilî n i zamname

leri haric inde zararlı faaliyetlerde bulunduklar ını ve bu it ibarla Cemiyet

ler Kanununun 9 ve 10 uncu maddeler i mucib ince kapat ı lmalar ı gerek

tiğini ileri sürerek bu noktayı istihdaf eden kanun teklifinin kabu lünü is

temiştir. 
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Hükümet sözcüsü ise Mason derneklerinin Cemiyet ler Kanunu hü

kümler i dairesinde teşekkül eden birer fikrî dernek olduklarını , halen ka

nunsuz faaliyetlerine tesadüf olunmadığını beyan ederek teklifin a leyhin

de bu lunmuştur . 

Komisyonumuzda söz alan muhtel i f hatiplerin mütalâalar ı d inlendik

ten, işin maddi ve hukuki cepheleri uzun boylu incelendikten sonra tek

lifin kabule şayan olmadığı neticesine varılmıştır. Çünkü: 

1. Mason dernekleri 3512 sayılı Cemiyetler Kanununa göre teşekkül 

eden birer fikrî, hükmi şahsiyettirler. Gayelerinin beşeriyet aras ında hü

manizmi temin etmek ve yaymaktan ibaret o lduğu nazara al ınarak idari 

makamlarca teşekküllerine ve faaliyetlerine müsaade edilmiştir. Cemi 

yetler Kanunu gereğince teşekkül eden bu dernekler in çıkarı lacak her 

hangi bir kanunla kapatı lmalarına imkân yoktur. 

2. Anayasamız ın 70 inci maddes inde (Vicdan, düşünme , söz, yay ım, 

yo lculuk, bağıt, çal ışma, mülk edinme, malını ve hakkını kul lanma, der

nek ve ortaklık kurma, ) hak ve hürriyetlerinin Türkler in tabiî haklar ın

dan oldukları sarahaten yazılıdır. Aynı kanunun 75 inci maddes inde hiç 

k imsenin felsefe ve inancından din ve mezhebinden dolayı muaheze edi-

lemiyeceği tasrih edilmiştir. 

Anayasamız ın bu açık hükümler i karşısında teklif sahibinin Cemiyet 

ler Kanunu hükümler i dairesinde teşekkül etmiş olan mason dernekler i

nin kapat ı lmasını ist ihdaf eden kanun teklifi kabule şayan değildir. 

3. Her ne kadar teklif sahibi Ahmet Gürkan kökü dışarda olan mason 

dernekler inin resmî gayeleri hilâfına memleket a leyhine muzır faaliyette 

bulunduklar ın ı ileri sürerek bunların kapatı lması hakkındaki kanun 

teklif inde ısrar etmiş ise de gayelerine aykırı olarak faaliyette bu lunan 

dernekler in kapatı lmaları için hususi bir kanun ç ıkarmaya lüzum ve ma

hal yoktur. Cemiyetler Kanununa göre teşekkül eden bir cemiyet in ana 

n izamnames indek i gayesinden uzaklaşarak faaliyette bu lunmas ı hal inde 

mezkûr kanunun muadde l 30 uncu maddesi gereğince m a h k e m e kararı 

ile her zaman kapatı lması kabildir. Bu itibarla teklif sahibinin bu nokta

ya müteal l ik mütalâası da yer inde görülmemiştir . 

Bu sebeplere b inaen yer inde görülmiyen teklifin reddine çoğunluk la 

karar verilmiştir. 

Kamutay ın yüce tasvibine arzedi lmek üzere Yüksek Başkanl ığa su

nulur. 
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Başkan Sözcü 

Ankara Balıkesir 

O. T. İltekin M. Erkuyumcu 

Kâtip 

Balıkesir Ankara 

V. Asena O. Ş. Ç içekdağ 

Ankara Çoruh 

H. Ş. İnce Komisyon kararına muhal i f im 

M. Güney 

Çorum Edirne 
H. Ortakçıoğlu M. Eng inün 

Elâzığ Erzurum 

H. A. Yöney E. Karan 

İstanbul Kars 

A. Moshos A. Çet in 

Konya Kütahya 

M. Obuz S. S. Nasuhoğ lu 

Samsun Seyhan 

F. Tüzel S. Serçe 

Yozgad 

N. Ü. Alçılı 

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ (3) 

(Adalet Komisyonu raporu okundu. ) 

B A Ş K A N - Oyunuza arzediyorum. 

A H M E T GÜRKAN (Tokad) - Söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Buyurun. . 

A H M E T G Ü R K A N (Tokad) - Muhterem arkadaşlar, raporun tenkidine 

geçmeden evvel masonluğun küçücük bir tarihçesini y a p m a m a müsa

adenizi r ica edeceğim. (Buyuran sesleri). 

Mason luğun tarihçesi hakkında muhtel i f rivayetler vardır . Hattâ beş 

bin sene geriye, yani mabedi Süleymanı yapan Hiram Abit ustaya kadar 

dayandığ ını söyliyenler vardır. Fakat biz im asıl ayan beyan olarak bildi

ğimiz bir hakikat var, o da şudur: Fransa'da Ortaçağda baş l ıyan bir mü

cadele vardır. İlim ve din adamları arasındaki mücadele . Bu mücade le 

(3) Tutanak Dergisi: c. 6. s. 307-317 
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çok sert o lmuştur. Tahripkâr olmuştur, hunharane o lmuştur . Bu müca
deleyi i l im adamlar ı lehine muvaffakiyete isal etmiye âmil o lan bu cemi
yet orta çağda kuruldu. (Frances Maçons) yani serbest duvarcı lar namiy-
le teşekkül etti. Din adamlarının aleyhinde çalıştığı için hakikaten faali
yet inde de muvaffak oldu. Fransa İhtilâlinden sonra artık faaliyetine lü
z u m görmiyen bu teşekkül kendil iğinden tatili faaliyet etti. Fakat İngilte
re bunun muvaffakiyetini gördüğü ve anladığı için kendi müstemleke le 
r inde bu teşkilâtı kurmak ve o teşkilâttaki nafiz şahsiyetlerle çeşitli men
faatlerini temin etmek için her müstemlekes inde bu teşkilâtı kurdu. 

Bizde bunun ilk teşekkül tarihi 1809 tarihindedir. İlk defa Türkiye 'de 
bu teşekkül kurulduğu zaman gayrimüsl im münevver ler i içerisine aldı. 
Yavaş yavaş Türk münevverler ini de sinesine toplamaya başladı . Bunun 
içerisine giren münevver lerden memleket imizdeki feci durumu görenler 
belki memlekette bir ileri hamle temin edebiliriz ümidiyle kuvvetl i gör
dükler i ve arkasında o gün çok kuvvetli görülen devletlerin destekledik
leri bu teşkilâta girmekle memleketteki ileri hamleleri yürütecekler ini dü
şündüler ve bu saikle bu teşkilâtın içerisine girdiler. Zaman geldi gerek 
Birinci Cihan Harbinde, gerek ondan evvelki Trablusgarp ve Ba lkan 
harbler inde bu teşkilâtta çalışan vatanperverler hiçbir menfaat temin 
edemedi ler . Çünkü bunun sembolize ettiği fikir, (Hürriyet, müsavat , 
uhuvvet ) idi. Türk ırkından olmıyanlar, ben tam hürriyet ist iyorum de
mek suretiyle imparatorluk camiasından ayrı lma yo lunu tuttular. İşte bu 
suretle memlekete hizmet edeceği zannedil irken, masonluk, Osmanl ı İm
parator luğunu parçaladı ve ondan sonra öyle bir zaman geldi ki Türki
ye'yi , o zamanki hasta devleti ben avucuma alayım diye Fransa ve İngil
tere burada masonlar derneği kurmak suretiyle âdeta birbirleriyle reka
bete giriştiler. 

Yani bu dernekler vasıtasiyle Türkiye'yi avucunun içine a lmak ve ni
hayet dernekler içindeki kimseleri de kendi avuçlar ına a lmak yo luna ko
yuldular . 

Bu mevzuda birçok yazılar okuduk. Burada ruhları tazip e tmek iste
miyorum, hiç bir isinden bahsetmiyeceğim. 

Yalnız Merhum Atatürk 'ün kapattığı bu teşkilâtın kapanmas ındak i 

esbabı mucibey i her halde benden daha çok takdir edersiniz, Ata türk 'ün 

bu kapa tma işinde vatanperverl ik duygusuna dayandığını gördük. 

Muhterem arkadaşlar, bunun tarihçesini böyle yapt ıktan sonra rapo
run tenkidine geçiyorum: Raporu okuduğum zaman hakikaten raporu 
tanzim eden arkadaşlar masonluğu o kadar medhüsena ettiler ki az kal
sın ben im de mason olasım geliyor. (Gülüşmeler). 
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Arkadaşlar , bu cemiyetin beşeriyet arasında hüman i zmaya hizmet 

eden bir teşekkül o lduğunu beyan ederlerken z ımmen beynelmile l bir te

şekkül o lduğunu kabul etmiş olmuyorlar mı? Biz fert olarak, münevver 

bir insan olarak elbette beşeriyete hizmet etmek isteriz. Beynelmi le l dü

şünceler le değil, bunu bir millet olarak milliyetçilik me fhumu alt ında ya

pabiliriz. Nitekim emsali meydandadır . Kore'de çarpışan kahramanlar ı 

mız insanlık ideali uğrunda çarpışıyor, fakat onları oraya mason luk gön

dermiş değildir. (Ne münasebet sesleri). 

Sevgil i arkadaşlar ım; beşeriyete hizmet etmek istiyenler muhakkak ki 

Kızı lay teşkilâtına girebilirler, Çocuk Esirgeme Kurumuna girebilirler, fa

kat böyle mahiyet i belli o lmıyan, gizli çalışan, beynelmilel o lduğu herkes

çe ma lûm ve müsel lem bulunan bir teşkilâta g irmekle bu o lmaz. 

Arkadaş lar ım; hukuk bakımından iddiaları şudur: Diyorlar ki, Ana

yasa bize v icdan hürriyeti vermedi mi, dernek kurma hakkı vermedi mi? 

O halde birkaç komünist bir araya toplansa ve size "Anayasa m a d e m ki 

dernek kurma hakkını tanımıştır, müsaade edin biz de kura l ım" dese bu

na müsaade verecek miyiz? (Hayır sesleri). Kralcı esaslara dayanan bir 

dernek kurmak istiyen birkaç kişi çıksa bunlara müsaade edebil ir miy iz? 

(Hayır sesleri). Biz vicdan hürriyeti bahsinde de, bir milletin kendi bünye

sine göre, vatandaşın başkasının hürriyetine veya cemiyet hürriyet ler ine 

tecavüz e tmemes i şartiyle olan bir vicdan hürriyetini tanıyoruz. Sonra di

yorlar ki; e fendim Avrupa 'da vardır, evet orada komünist teşkilâtları da 

vardır. Kimisi çıkıyor diyor ki; eğer bu iyi bir teşkilât o lmasa idi Rusya 

bunu kapamazdı . Rusya'da kralcılık diye bir teşkilât yoktur, orada yok

tur diye bu memlekette krallığı kurabilir miyiz? 

Sevgil i arkadaşlar ım; gerekçem m a n z u m âliniz o lmuştur. Gerekçem

de kaydetmiş o lduğum gibi, Anayasaya ait maddelere mugay ir şeki lde 

mason luğun kökünün dışarda olduğu ve İskoçya'dan idare edi lmektedir . 

Kıymetl i arkadaşlar ım; vatandaşlar arasında bu teşkilâta dinsiz diye 

bakanlar vardır. Ben bu bak ımdan meseleyi müta lâa etmiyeceğ im. Lâik 

düşünen bir arkadaşınız olmak itibariyle herhangi bir vatandaş ın dinî 

düşünces ine katiyen müdahale etmek, tarizde bu lunmak niyet inde deği

l im. Ancak birşey vardır: Türk milleti gizli çal ışan bu teşekkülün dinî 

duygular ın ın hangi mahiyet ve ist ikâmette o lduğunu öğrenmek istiyor. O 

halde müsadeniz le y ine 33 derece masonlar ın kendi ağız lar ından din 

hakkındaki düşünceler i üzerinde bir iki yazı o k u m a m a müsaadeniz i rica 

edeceğ im; bir iki satır. Pardon.. . Ondan evvel şunu arzedey im: 
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Sosyal izmanın anası masonluktur. (Babası? sesleri). (Gülüşmeler). Müsa
ade buyurunuz. . . Nitekim Kari Marks 33 derece masondu, komün i zm 
doktrinini , masonluğun müsavat ifade eden sembolünden alarak yazmış 
tır. Kari Marks 33 derece masondu. 

M Ü K E R R E M SAROL (İstanbul) - Ne demektir? 

A H M E T GÜRKAN (Devamla) - Hattâ masonlar ın sosyal izmayı müda

faa eden bir yazısını okuyayım müsaadeniz le : 

(Beşeriyetin refah ve itilâsı yo lunda masonluk sosyal izmaya pek iyi 

bir yard ımcı bulmuştur . Sosyal izmaya her türlü yardımı yapmal ıy ız . ) 

Y ine dine mevzu olan birçok yazı lar ından birini okuyay ım: 

(Allahsızlık dünya kahramanlar ının ve beşeriyetin en canlı unvanla

r ından biridir. Hiçbir felsefe ve hiçbir din insanlığa Al lahsız l ığa kıyas ede

cek bir hakikat bağış lamamış tır. Yaşasın bu ön saflarda çarpışan terak

kiperver mücahit ler. Dünyayı düzeltmek için gökleri unutanlar la, insanî 

düşünerek Allahı unutanlar var olsunlar.) 

İşte masonlar ın dinî düşünceleri bundan ibarettir. 

Ş imdi son olarak el ime geçen bir vesika vardır. Cenubi Amer ika 'dak i 

masonlar bir ta l imatname yayınlamışlardır. Bu ta l imatnamenin bir sure

tini İsviçre'de intişar etmekte olan "Frayer" isimli gazete 17 Nisan 1951 

tarihli nüshas ında neşretmiştir. Bunda deniliyor ki; " farmasonlar, far

mason luk tarafından verilecek kararlar üzerinde kendi bayan ve çocuk

larını dinî inançlardan ve akidelerden uzak tutmakla mükelleft ir . " 

Arkadaşlar , bu yazı karşısında bunlar ne kadar dine hürmet ederiz 
derlerse desinler inanı lamaz. Çünkü 17 dereceye kadar masonun dinî 
akidesine dokunulmaz. Fakat 17 dereceden sonra muhakkak ki, bu ya
zıların ihtiva ettiği hükümler i , kaideleri benimsemesi lâzımdır. (Gürültüler) 

Şimdi sevgili arkadaşlar ım, beni bu teklifin yap ı lmas ına sevk eden sa

ik hepinizce malûmdur . Türk Milleti bu cemiyete gizli çalıştığı için iyi göz

le bakmamaktadı r . Bunlar kendi mahiyetlerini açıklasınlar, bir tek ma

son çıksın kürsüye masonluğun müdafaasını yapsın; eğer Hükümet is

terse bu cemiyetin gizli çalıştığına dair olan el imdeki gizli vesikalar ı ver-

miye hazır ım, (oku sesleri). 

İşte bunlardan bir tanesini okuyacağım: 

Türkiye Mason Derneği Türkiye Mason şûrası birinci derecede çalış

m a usulü diye bir forma var. Bir de bunun ikinci derecede ça l ışma usu

lüne ait olan vardır. Bu ikincisi tabedilmedi. Bunun birincisini gizli ola

rak tab'ettiler ve 250 liraya sattılar. 
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Şimdi teksir ediliyor. İkinci çal ışma sistemleri de var. Nasıl gizli çalı
şılır, nasıl yemin eder, nasıl önlük giyer ve nasıl işaret taşır bunlar ı tes
pit ediyor. 

Vaktiniz i çok almak istemiyorum. Yeminden bahsedey im; gizli çal ış
tıkları şundan belli: S... A... K, (nokta, nokta) . Bu noktaların ne o lduğu 
belli değil, remiz bu. 

Karanl ık bir oda içinde gözleri bağlı olarak şöylece yemin ediyor: "şu 
muhterem mason cemiyetinin huzurunda arzu ve irademle ve kemal i hu-
lûsiyet ve samimiyet imle yemin ederim ki, bana öğreti lecek." (Sakın yemin 
etme sesleri). E tmem çünkü, af buyurun, burası bir mason mahfil i o lsa ye
min sayılır, fakat burası Yüksek Meclistir yemin sayı lmaz. (Alkışlar, gü
lüşmeler ) . 

" . . .bana öğretilecek ve söylenecek masonluk sırlarını hakiki bir ma
sondan başka usul ve kaideye muvafık olarak teşekkül etmiş bir mahfi l
den gayri teşekkül etmiş bir yerde beyan ve ifşa etmiyeceğ im." 

"Kaka mason" , kaka d iyorum af buyurun, iki (K) yanyana geldiği için 
böyle söyl iyorum, (Gülüşmeler). "K.K. masonlar ı sevmeği, yard ımlar ına 
koşmayı , ihtiyaçlara zamanında imdat eylemeyi, onların ve mason luğun 
müdafaası emrinde her fedakârlığı yapmayı vait ve taahhüt ed iyorum." 

Arkadaşlar , masonluk idealini kabul edenler birbirlerine yard ım et
mek hususunda; milliyet, parti, cemiyet farkı gözetmeden heps in in üs
tünde biri birlerine yard ım ederler. Arkadaşlar; şunu arzedeyim, Avru
pa 'da birçok komünist ler mason teşkilâtına girmiştir; düşünün ki, bir 
mason milliyetçidir, bir mason komünistt ir . Bunların ikisi pekâlâ biri 
birleriyle anlaşabilir. Nitekim şu yemini yapanlar herşeyin üstünde bu 
yemine hürmet ve ittibaa mükel le f sayarlar kendilerini. 

Biz bu memlekette varl ığımızı korumuş ve bundan sonra da koruya
caksak milliyetçilik hislerimizi el imizde bir meşale gibi tutmak mecbur i 
yet indeyiz . 

Ben mason luğun aleyhindeyim. Şu bak ımdan a leyhindeyim ki bey
nelmilelci bir teşkilâttır. Bu birinci derece. Bir de mason luğun ikinci de
recesi var. Bunun çal ışma usulü şöyle tarif edilir. "Kadim makbul İskoç 
Riti." (Rite) İngilizcede ibadet usulü demektir. Nihayet arkadaşlar bütün 
kendi eserler inde tetkik ettiğimiz zaman masonlar masonluğa bir tarikat 
diye isim verirler. Tarikattır derler, mahfeldir, mabett ir derler. O halde ta
rikat o lduğunu kendileri ifade ettikleri zaman görüyoruz ki bir tarafta ta
rikatları, tekkeleri kaparken bir tarafta daha çok geriye giden, kökü dı-
şarda bulunan sözde modernize bir tarikatın devamına Yüksek Mecl is 
müsaade edecek mi? (Alkışlar). 
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Sevgil i arkadaşlar, kanun kapamaya kâfidir diyorlar. Fakat 9 uncu 

madde diyor ki; "Arsıulusal maksatlar la cemiyet kurulamaz. " Bana dedi

ler ki, Kızı lay da Arsıulusal maksatlar la kurulmuştur. Evet a m m a Cemi

yetler Kanununda onun için maddei mahsusa vardır. Kızı lay Beynelmi le l 

haz ır lanan bir program dâhil inde çalışabilir; fakat kökü dışarda değildir. 

Merkez i umumis i Ankara 'dadır . 

Ş imdi kıymetl i arkadaşlar ım, bu mevzuda sizi uzun boylu yorup va

kitlerinizi zayi etmek istemem. Takdir sizindir. Bendeniz komisyon rapo

runun reddini teklif ediyorum. Ve bunun açık oyla o lmasını ist iyerek tek

lif ime beyaz reylerinizi vermeniz i sizden ist irham ediyorum. Vereceğiniz 

karar en isabetli karar olacaktır. (Alkışlar). 

İÇİŞLERİ BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) - Muhte rem arkadaşlar , 

Gazi Yiği tbaşı arkadaşımızın bir sözlü sorusu münasebet iy le bu mevzu

da bâzı tetkikat yapmışt ım, meselenin tenevvürüne hadim olacağı mülâ-

hazasiy le bunları arzetmeyi uygun buluyorum. 

Masonluk memleket imizde ilk defa 30 Haziran 1927 tar ihinde (Tekâ

mülü Fikrî Cemiyet i ) unvaniyle İstanbul Vilâyetince tescili yap ı lmış ve bu 

tescil keyfiyeti 200 No.lu i lmühaberle teyit edilmiştir. 

16 Mayıs 1929 tarihinde bu unvan (Türk Yükse l tme Cemiyet i )ne teb
dil edilerek bu isimle tekrar tescili yapı lmış ve 3 üncü defa 11 Ocak 1933 
tarihinde n izamnamesinde bâzı tadiller yapı lmak suretiyle (Türk Yükse l 
m e Cemiyet i -Türkiye Büyük Maşrıkı ) namiyle yeni bir tescil muame les i 
ifa edilmiştir. 1935 senesine kadar faaliyetine devam eden 3 Kânunuev
vel 1935'te Muhitt in Osman imzası ile İstanbul Vali l iğine veri len bir be
yanname ile faaliyetine son verildiği bildirilmiştir. 

Emniyet i Umumiyede mevcut dosyasında bulunan ma lûmata göre ta
tili faaliyet etmesini müteakip menkul ve gayr imenkul mallarını kendi rı-
zasiyle Halk Partisine devrü teslim ettiği görülüyor. (Bravo sesleri, gülüşme
ler, sürekli alkışlar). 

Ancak bu devir işinin umumi heyet kararına iktiran edip etmediğ i 

hakk ında bir bilgi yoktur. 

Bi lâhara 5 Şubat 1948 tarihli, pullu ve dernek mühürünü taşıyan bir 

is t idaname ile İstanbul Vali l iğine müracaat o lunarak üyeler inin fikrî te

mayül ler ine hürriyet, müsavat ve kardeşlik prensipler inin Türkiye hu

dutları içinde gel işmesine çal ışmak ve hayır işleri ile uğraşmak maksa t 

ve gayesi ile (Türkiye Mason Derneği ) adı ile bir dernek kuru lduğu der

nek merkez in in İstanbul olduğu, lüzum görülen yer lerde şubeler açabi le

ceği, Galata asikürasyoni Cenerali hanında 6 numaral ı odada çal ışacağı 
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idare kuru luna seçilen azanın isimlerini ihtiva eden l istenin ve dernek 

tüzüğünün iki nüshasının birlikte tevdi edildiği beyan edi lmiş ve bu is

t idaname alt ında Mecdi Âli Akasya, Cevdet Hamdi Bal ım, Cemi l Hamdi 

Bal ım, Muhip Nihat Kuran, Hazım Atıf Kuyucak, Mustafa Hakkı Nalçacı 

ve Yahya Orhan Tahsin, imzalarının konulmuş olduğu görülmüştür . İliş

tirilen l istede de, reis; Mustafa Hakkı Nalçacı, reis vekili Yahya Orhan, 

umumi müfett iş Mecdi Âli Akasya, raportör Haz ım Atı f Kuyucak, genel-

kât ip Muh ip Nihat Kuran, muhasebec i Cevdet Hamdi Bal ım, üye Cemi l 

Hamdi Bal ım isimlerinin yazılı o lduğu anlaşılmıştır. 

Derneğin, İzmir'de bir şubesinin açıldığı, İzmir Vali l iğinin 10.1.1949 

gün ve emniyet , şube 3/248 sayılı yazısında: Ve Ankara 'da 10 Ocak 

1949'da bir şubesinin açıldığı da dosyasında bulunan kayıtta bel irt i lmiş

tir. 

Bundan başka 21.11.1950 günü, eski idareci lerinden avukat Ali Gal ip 

Taş ve Doktor Hazım Tiner imzalariyle İstanbul Vali l iğine veri len bir be

y a n n a m e d e cemiyet in fevkalâde iç t imaa çağır ı lacağı b i ld i r i lmiş ve 

11.III. 1950 günü yapılan toplantıda cemiyetin yeni idare üyeleri seçilerek 

isim listesi vilâyete veri lmiş ve bu suretle cemiyet in faaliyete geçtiği tes

pit o lunmuştur . 

Dosyalar ımızda mevcut kayıt ve malûmat bundan ibarettir. 

Biraz evvel dilekçe ile birlikte tevdi edi lmiş o lduğundan bahset t iğ im 

(Türkiye Mason Derneği Statüsü) ismini taşıyan tüzüğün ikinci madde 

sinde (derneğin mevzu ve gayesi: Üyelerinin fikrî, felsefî, i lmî ve ahlâki te-

kâmmül ler ine hürriyet, müsavat ve kardeşlik prensiplerinin Türkiye hu

dutları içinde gel işmesine çal ışmak ve hayır işleriyle meşgul o lmak) tan 

ibaret olarak gösterilen faaliyet mevzulariyle birlikte bu gayelere varmak 

için derneğin mecmua, risale neşir ve üyeleri arasında konferanslar, mu-

şahaba ve münakaşalar tertip ve tanzim edeceği de yazıl ıdır. 

Tüzüğün üçüncü maddesi , kurucu üyelerin isimlerini, dördüncü 

madde , üye olabilmek için gereken şartları ihtiva etmekte, beşinci mad

dede, her üyenin dilediği zaman dernekten istifa edebileceği ve her üye

nin sebep göster i lmeden Genel Kurul karariyle dernekten çıkarı labi lece

ği, altıncı maddes inde, şubeler açılabileceği ve şubelerin ancak kendi 

çevreleri iç inde derneğin maksat ve gayelerinin husulüne çal ışacağı ve 

bunu takip eden diğer maddelerde, Genel Kurulun sureti teşekkülü, sa

lâhiyetleri, gelir kaynakları , Cemiyetler Kanunu hükümler ine göre defter 

tutacağı ve fesih veya infisah halinde mallarının Genel Kurulca bir karar 

ver i lmemiş ise Çocuk Esirgeme derneğine veri leceği tespit edi lmiştir. 
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Görülüyor ki, Mason Cemiyeti , Cemiyetler Kanunu hükümler ine göre 
teşekkül e tmiş bir dernektir. 

Arzett iğ im bu bilgiler dışında kökünün dışarda o lduğu, gizli ve zarar
lı beynelmile lc i bir cemiyet bulunduğu hakkında ma lûmat mevcut o lma
dığı gibi, Atatürk tarafından kapatıldığı hakkında da bir kayıt yoktur . 
Yalnız evvelce arzettiğim gibi; üyelerinden birisi taraf ından 1945 senesin
de faaliyetinin tatil edi ldiğinden başka da bir bilgi bu lunmamaktad ı r . Bâ
zı Bakanlar ın mason oldukları ve başkalarını mason o lmaya tahrik ve 
teşvik ettikleri hakkında bir bilgimiz de yoktur. Nerede o lursa o lsun, bir 
mason cemiyet inin mut laka ve behemahal kökü hariçte olan bir merke
ze bağlı o lduğunu da bi lmiyoruz. Memlekemizde bu cemiyet in du rumunu 
arzett im. Fazla bir bilgi ve hakikaten kanuna ve âdaba uymıyan bir faali
yet i varsa bunun açıkça ifade edilmesi icabeder. Biz bunu mücerret bir 
cemiyet olarak tanıyoruz. (Bravo sesleri alkışlar). 

FEHMİ Ç O B A N O Ğ L U (Erzurum) - Sayın arkadaşlar, bendeniz bu hu
susta 20 sene zarfında geçen olayları huzurunuzda bel ir tmek ist iyorum. 
18 sene evvel Erzurum'da müstahkem mevki başhekimi bu lunduğum za
man Sar ıkamış dolaylarında bir casus yakalandığını işittim. Bunun Mu-
solini İtalya'sına mensup bir İtalyan casusu o lduğunu ve oralara kadar 
sokulmas ında masonluk, kardeşlik sembolünden istifade ettiğini duy
duk. Meselenin birinci misali budur. 

İkinci keyfiyete gel ince: İçişleri Bakanı buyurdular ki: 1935 senesin
de ver i len bir önerge ile mason dernekleri kapatı lmıştır. Y ine o zaman 
duyduk ki; İzmit Vilâyeti civarında bulunan büyük bir müh immat depo
su infilâk etmişti. (Soldan doğru doğru sesleri). Bunu hat ır lamanız ı r ica ede
r im. Burada da Musolini İtalya'sına mensup masonlar ın kardeşl ik yolla
r ından istifade ederek sokuldukları ve bu işi yaptıkları söylendi. 

Bundan evveline geçiyorum: 1324 Meşrutiyeti esnasında, Fransa ve 
Londra kamaraları , Türkiye mebuslar ından bir heyeti mebuse istedi. Biz
den de bir heyeti mebuse tanzim olundu, bunların içinde m e r h u m Rıza 
Tevfik, Süleyman Bostanî, Amasya mebusu, sarıklı münevver le rden bâ
zıları ve belki de Hüseyin Cahit de dâhildi. Bunlar gitti. Paris'te, güzel 
Fransızca konuşduğu için, merhum Rıza Tevfik konuştu. Bu konuşma 
sessiz, sadasız geçmişti . Aldığımız malûmata göre Londra 'ya gittikleri za
m a n orada da güzel İngilizce bilen Süleyman Bostanî konuşmuş . Süley
man Bostanî konuştuğu zaman İngiliz Avam Kamarası o kadar heyecan
lanmış o kadar heyecanlanmışlar ki; gürültüden adeta duramamış lar , 
ondan sonra otele gidi lmiş. Bu heyetten bâzıları Sü leyman Bostanî 'ye so
ruyorlar: Sen bunlara ne söyledin ki bu kadar keyiflendiler, tepindiler, al
kışladı lar? 
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Sü leyman Bostanı diyor ki; ben onların can alacak ince noktalarını 

bi l ir im. O ince nokta nedir diye soruluyor, o da şunları söy ledim diyor: 

Bakınız şu dünyaya, İngiliz memleketler i semalar ında güneş batmıyor. 

Dünyada siz nelere kaadir değilsiniz? Şu dünyaya Musa gibi bir kaatil, 

İsa gibi bir piç, Muhammet gibi bir yet im geliyor, bunlar, asır lardan beri 

hükmünü icra ettiği halde, siz nelere kaadir değilsiniz? İşte bunun için 

keyif lendiler ve ter ter tepindiler, diyor. 

Art ık karar Yüksek Heyetinizindir. (Alkışlar). 

A H M E T G Ü R K A N (Tokad) - Muhterem arkadaşlar; gayet kısa konuşa

cağım. Ordu Milletvekili Refet Aksoy 'u aradım bulamadım. Çok isterdim 

ki, ş imdi burada bulunsun. İçişleri Bakanı arkadaşımız burada izahat 

ver irken Hükümete nasıl müracaat edildiğine izah buyurdular . Müraca

at edildiği vakit bu müracaat Başbakanl ık Müddevenat Müdür lüğüne 

gönderi ldik, o zaman Refet Aksoy arkadaşımız Müdevvenat Müdürü idi. 

Onun mütalâası istendi: Zaten Hükümete veri len tüzük 25 maddel ikt ir 

ve işin zahirî tarafıdır şu 25 maddel ik tüzüğe dayanan teşkilâtın bugün

kü Cemiyet ler Kanunu muvacehes inde memleke t imizde kuru lmas ı 

m ü m k ü n müdür? diye mütalâası alındı. Veri len mütalâa, bu cemiyet in 

kuru lmas ına Cemiyetler Kanununun müsait o lmadığı mahiyet indedir . 

Buna rağmen yine kurulmuştur. 

Hükümet benden vesika istiyor, kendisine vesika vermeye de hazır ım, 

Ancak bundan daha evvel eğer Hükümet kapatırsa bu defa diyecekler ki; 

Hükümet kendi hissî sebepleriyle kapattırdı. Meclisi Âli bunu kapamaya 

karar verirse her taraf susar ve hiçbir şey söylenmez. Onun için takdir 

Yüksek Heyetinizindir. (Alkışlar). 

B A Ş K A N - Avni Yurdabayrak. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ Y U R D A B A Y R A K (Zonguldak) -

Muhterem arkadaşlar, İçişleri Komisyonu sözcüsü olarak huzurunuza 

çıkt ım. Muhterem Ahmet Gürkan ve Sayın İçişleri Bakanı bize bu işin ta

rihî seyrini lâyikı veçhile anlattılar. Ben de şahsan oraya dokunmıyaca-

ğ ım. Mensup o lduğum Komisyon adına biz bunu burada, mason teşkilâ

tının şu şekli, bu şekli üzerinde durmadık. Bir kanun devleti olarak 

İçişleri komisyonuna gelen bu teklif bir kanun mevzuu mudur ; böyle bir 

kanun bir kanun devletinde vaz edilebilir mi? Bunun üzer inde durduk. 

(Bravo sesleri). 

Tekli f Komisyonumuzda evvelâ Anayasanın 69, 70, ve 75 inci madde

leriyle tebarüz eden ruhuna mugayir bir teklif olarak telâkki edilmiştir. 
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Bundan sonra da bu bir kanun mevzuu değildir diye üzer inde duruldu. 

Sebebi şudur: Mason dernekleri mevcut kanun hükümler i daires inde 

kurulmuştur . Yani 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun hükümler i daire

sinde teşekkül etmiştir. Bizim anladığımıza göre. Art ık burada aynı ka

nunun 9 veya 10 uncu maddeler ine girecek bir durum var mı, yok m u 

diye münakaşa edi lemez. Çünkü bu dernekler teşekkül etmiş ve bugün 

hükmi şahsiyeti iktisap ederek memlekette ana tüzükleri daires inde fa

aliyete başlamışlardır. Bu şekilde çalışıyorlar. Bunun haric inde hareket 

etmişlerse aynı kanunun ahiren muaddel 30 uncu maddes ine girecek bir 

hal vardır. Bu halde sayın teklif sahibi arkadaşımızın demin söyledikleri 

vesaiki mahal l in adalet makamlar ına, Cumhuriyet savcı larına tevdi et

mek suretiyle 32 nci madde gereğince bu derneği kapatabil ir ler. 

Sözler im bundan ibarettir. Tamamen hukukidir. Takdir Yüksek Mec

lisindir efendim. (Alkışlar). 

HÜSEY İN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) - Efendim; müsaade buyurursa

nız, Adalet Komisyonunda bu kanunun niçin reddedildiğini huzurunuz

da bir iki kel ime ile arzetmek isterim. (Komisyon namına mı sesleri) Hayır, 

şahs ım adına konuşuyorum. 

Anayasa ve Cemiyetler Kanunu cemiyet kurmaya cevaz vermişt ir . Ve 

bu esasa dayanı larak bu cemiyet kurulmuştur. Hali haz ırda Türkiye 'de 

kurulan bütün cemiyetler bu kanun hükümler ine dayanı larak kurulur

lar. Eğer Cemiyetler Kanununa muhal i f hareket ettikleri görülürse y ine 

bu kanunun 30 uncu maddesine göre kapatılırlar. Ahmet Gürkan arka

daşımız, bu cemiyetin kapatı lması için müstaki l bir kanun teklif e tmiş

tir. Adale t Komisyonunda masonluğun mahiyeti tetkik edi lmemişt ir . Ko

misyon, masonluğun memleket imiz için zararlı olup olmadığı hususun

da bir fikir beyan etmemiştir . Eğer Mason Cemiyet inin memleket te yaşa

masını bugünkü Cemiyet Kanunu sağlıyorsa ve bunun kapat ı lması lâz ım 

gel iyorsa arkadaşımızın Cemiyet Kanununun ilgili maddes in in tadili su

retiyle Mecl ise gelmesi icabeder. Filân cemiyetin kapat ı lması için bir ka

nun ve falan cemiyet in kapatı lması için bir başka kanun, şu cemiyet in 

açı lması için bir diğer kanun çıkarı lamaz. Biz hukuk bak ımından ve bu 

müta lâaya dayanmak suretiyle Ahmet Gürkan' ın müstaki l bir kanun 

mahiyet inde olan bu teklifini reddetmiş bulunuyoruz. 

K O M İ S Y O N SÖZCÜSÜ VACİT A S E N A (Balıkesir) - Ahme t Gürkan ar

kadaşımız ın teklifi kanunisi halen uygulanmakta bu lunan Cemiyet ler 
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Kanununun hükümler ine tamamen aykırıdır. Herhangi bir hâdise hak

kında mevzuu ele a lmak suretiyle Büyük Millet Meclisi kanun ç ıkarma

ya kalkarsa bu takdirde kanun enf lâsyonuna kendimizi kapt ı rmış olu

ruz. Şunu arzetmek isterim ki, 3512 numaral ı kanunun yani Cemiyet ler 

Kanununun birinci maddesinin son f ıkrasında şu hüküm tedvin edi lmiş

tir: 

"Amaçlar ı kanuna, ahlâka, genel âdaba aykırı dernekler kuru lamaz " 

denildiği gibi aynı kanunun 9 uncu maddesinin A, B, C, D, E fıkraların

da ne gibi teşekküllerin, kurulların, kanuna, âdaba mugayir o lduğu ka

tı şeki lde tasrih edilmiştir. 

Gürkan arkadaşımız burada işin edebiyatını kendi şahsi düşünces i 

nin edebiyat ını yaptı. Ancak kanunun bedahati karşıs ında bu teklif red

de mahkûmdur . Meclis; ş imdiye kadar her hangi bir zühule kendisini 

kapt ı rmamış da ima münezzeh kalmıştır, muhakkak ki ben de tenzih 

eder im, Ahme t Gürkan arkadaşımızın el inde bu cemiyet in kanuna mu

gayir hareket ini mutazammın bir belge mevcutsa alâkalı merci lere baş

vurmak suretiyle kanun yo lundan yürüyebil ir . Aksi takdirde kanun çığı

r ından meseleyi ç ıkarmaktan başka bir maksat ve gaye takip etmediğ i 

net icesine varılır ki komisyon bu esas ve gayeyi hedef tutarak teklifi red

detmiştir . 

A H M E T G Ü R K A N (Tokad) - Arkadaşlar ım, buyurdular ki Cemiyet ler 
Kanununun 30 uncu maddesi buyurduğumuz haller vâki ise bu cemiye
ti kapamak kâfidir. Onun için 30 uncu maddey i huzuru âl inizde okuyo
rum: 

"Mevzular ı itibariyle hususi murakabeye tâbi tutulmuş olan cemiyet
ler üzer inde ait olduğu makamlar ın murakabes ine müteal l ik hükümler 
bakidir . " 

30 uncu madde bundan ibarettir. Hükümet murakabe etmez, ede

mez, o başkadır . Şunu Cemiyet ler Kanununda kapamak için bir kayıt 

yoktur . Yalnız. . 

K O M İ S Y O N SÖZCÜSÜ VACİT ASENA (Balıkesir) - Atfınızı ist irham 

eder im, tabıda bir hata vardır. 30 uncu madde olarak yazı lmıştır , bu 32 

olacaktır, 33 üncü madde aynen şöyledir: "1 inci maddenin son fıkrasın

da yazı lan ve 9 uncu maddede yasak edilen dernekleri kuranlar ve idare 

edenler hakkında hareketleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç o lmadı

ğı takdirde, Türk Ceza Kanununun 526 nci maddes in in birinci f ıkrasın

da yazıl ı ceza hükmolunmakla beraber bu derneklerin çal ışmaları meno -

lunur. 
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Mahkeme , hükümden önce dahi bu derneklerin faaliyetlerini mene -

debilir ve mallarını muhafaza altına alabilir." 

Ahme t Bey arkadaşımız kendilerini y ine bir zühule kaptırdı lar, (Kâfi, 

kâfi sesleri). 

B A Ş K A N - Müzakerenin kifayeti teklif edi lmektedir, müzakeren in ki

fayetini oyunuza arzediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edil

miştir. (*) 

B A Ş K A N - Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan arkadaşımız ın mason 

dernekler inin kapatı lması hakkındaki kanun teklifi, ma lûmu âliniz o ldu

ğu üzere, ilgili komisyonlarca reddedilmişti . Bu komisyon raporunun 

reddi hakkında arkadaşımız ın önergesi bu lunduğu gibi, bu önergenin 

açık oya konması için de 15 imzalı bir takrir mevcuttur. Geçen Bir leş im

de nisap temin edi lmediğ inden bu takriri tekrar oyunuza arzedeceğ im. 

Şu kadar ki, önerge, Komisyon raporunun reddi mahiyet indedir . Önerge 

yi tasvip buyuranlar beyaz, aksini i lt izam edenler kırmızı oy ist imal ede

ceklerdir. Kutular dolaştır ı lmak üzere takriri açık oyunuza arzed iyorum. 

G ü n d e m e devam ediyoruz. (4) 

Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan ve ondört arkadaşının, mason der

nekler inin kaldır ı lması hakkındaki Kanun teklifinin reddini havi komis 

yon raporunun reddiyle kanun teklifinin müzakeres i hakkındaki açık oy

l ama teklifi üzerine yapı lan oy lama sonucunda 222 arkadaş oya iştirak 

etmiş , 58 kabul 157 ret ve 7 çekinser vardır. 

(Nisap yok sesleri) . 

Bu işte nisaba bakı lmaz. Çünkü geçen defa oya konmuş ve nisap bu

lunmadığ ı için bugüne kalmıştı. Meclis nisabı o zamandır . 

Biz, Divan işi tetkik ettik. Oturumu açt ığ ımda 258 mevcut var idi. 

Şundan istidlal ettik. Bâzı arkadaşlar hiç reye iştirak etmemişlerdir . Bu 

it ibarla muame le tamamdır . Ahmet Gürkan arkadaşımız ın teklifi redde

dilmiştir. (5) 

(*) Komisyon Raporunun açık oya sunulmasına dair usul görüşmelerine yer veril
medi 

(4) Tutanak Dergisi c.6, s.342 
(5) Tutanak Dergisi c.6, s.362 
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- Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitbaşı'nın, mason dernekleri 
hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna İçişleri Bakanı Halil Özyö-
rük'ün sözlü cevabı (6 ) 

B A Ş K A N - Gazi Yiğitbaşı buradalar mı efendim?. (Burada sesleri ) . So

ruyu okutuyorum. 
13.11.1951 

Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

Ulus Gazetesinin 26.1.1951 tarihli nüshasının 2 nci sayfa 3 ncü sü

tununda birçok milletvekil lerinin Mason Cemiyet ine kaydo lunmak için 

müracaat ettikleri hakkında bir haber neşredilmiştir. 

Bu haberde (Ticaret ve Ekonomi Bakanı Zühtü Vel ibeşe taraf ından 
bu cemiyete girmeleri için milletvekil lerine tavsiye edildiği, mil letvekil le
r inden büyük bir kısmının cemiyete kabul edilmediği, Mason o lması ar
zu edilenlerin daha ziyade ilerde bakan olması muhtemel bulunanlar la 
büyük servet sahibi olanlardır) denilmektedir. 

Ma lûm olduğu üzere bu cemiyet : kökü dışarda, gizli ve zararl ı bey
nelmilelci bir cemiyet o lduğundan dolayı Atatürk taraf ından kapat ı lmış
tı. Bu cemiyet in ifşa edilen bâzı esrarlarına göre Al lah, din, mukaddesa t 
tanımadığ ı gibi millet içerisinde de çeşitli sınıf imtiyazları yaratt ığ ı anla
şı lmaktadır . Gerçi her şahsın ferden vicdan hürriyetine, dilediği din ve 
mezhebi int ihap arzusuna hiç k imsenin kar ışmaya hak ve salâhiyet i yok
sa da Türk milletinin % 9 5 i İslâm dinine mensup o lmakla beraber mil
letveki l ler inden de aynı nispette kahir bir çoğunluk müs lüman tanındığı 
halde şimdi bu haberle aynı milletvekillerini dinle alâkası o lmıyan gizli ve 
zararl ı bir cemiyete girmiş veya girmek için teşebbüs etmiş olduklarını 
göstermek; tabiatiyle mil letimizin gayr imemnunluk hislerini harekete ge
tirmiştir. Bununla beraber uzun senelerdir lâiklik kel imesinin hakiki 
mânas ın ın hilâfına olarak memlekette İslâm dinini y ıkmak, it ikat ve vic
dan hürriyetini ağır baskılar alt ında bu lundurmak gibi yapı lmış olan 
yanl ış hareket ve tatbikatı tashih ederek din ve v icdan hürr iyet ine mü
dahale edi lmemesinin temini ve 14 Mayıs seçimlerinde dahi başka sebep
ler meyan ında bu gaye dahi esas tutulduğu mil letimiz taraf ından şiddet
le arzu edi lmiş bu lunduğundan bu defa mezkûr gaye ve arzunun tam ak
sine olarak Al lah din ve sair mukaddesat tanımıyan gizli bir cemiyete mil
letvekil lerinin kaydedi lmiş oldukları hakkında yalan neşriyat yapmak 
milletvekil leri ve dolayısiyle Demokrat Parti ve Hükümet i a leyhine tertip 
ve tasni edi lmiş bir suikastın mahsulü olduğu tezahür etmektedir . Çün-

(6) Tutanak Dergisi c.6, s.362-372 

1058 



MASON DERNEKLERİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

kü : T emas ettiğim birçok milletvekili arkadaşlar tarafından Mason olma
dıkları ve Mason Cemiyet ine dâhil olmak için de müracaat ta bu lunma
mış oldukları beyan edilmiştir. 

Bugüne kadar aradan 18 gün geçtiği halde gazetede adı geçen Tica
ret ve Ekonomi Bakanı Sayın Bay Zühtü Vel ibeşe 'nin ise, mezkûr haber i 
tekzip e tmemiş olması da milletvekili arkadaşları Türk milleti nazar ında 
halen Masonluk şaibesi alt ında bulundurmaktadır . B inaenaleyh Mason 
o lmayan ve Mason Cemiyet ine müracaat e tmemiş bu lunan sayın mil let
vekil i arkadaşlar ı ve dolayısiyle partimizi suizan alt ında b ı rakmamak için 
aşağıdaki sorular ımın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandır ı l 
masın ı saygı ile arz ve rica ederim. 

1. Beynelmilelci, gizli, zararlı ve kökü taşrada o lduğundan dolayı ev
velce Atatürk tarafından kapatı lmış olan Masonluk Cemiyet inin Halk Par
tisi hükümetler i zamanında yeniden açılmasına müsaade edi lmiş ise de 
Hükümet imiz tarafından icrayi faaliyet etmesine müsaade edilecek midir? 

2. Milletvekil lerinin kahir çoğunluğu böyle bir müracaat ta bu lunma
dıkları halde "Mil letvekil lerinden büyük bir k ısmının kabul edi lmediğ i " 
tarz ında hilafı hakikat haber neşrinden, 

3. İs lâm dinine mensup olan Türk milleti nazar ında mil letveki l lerine 
dolayısiyle Demokrat Partiye ve Hükümet ine karşı it imatsızl ık, nefret ve 
fitne uyandırıcı ve bu anlayış neticesi olarak milleti tereddüde ve şüphe
lere sevk ve tahrik eden; 

4. Halk Partisinin iktidardan tasfiye edi lmesinde mevcut birçok se
bepler meyanında (En fazla ve belki de birinci derecede müessir ve âmil 
olan sebep : Halk Partisinin lâiklik perdesi alt ında din yıkıcı, medeniyet 
ve Garpl i leşmek perdesi alt ında ise millî ahlâk ve ananat ımız ı yok edici 
ist ikamet takip edilmiş olması bu lunduğuna göre) gizli ve zararl ı tarikat 
mahiyet in i taşıyan Mason Cemiyet ine partimiz mensubu mil letvekil leri
nin dâhil o lmuş bulunduklar ını göstermek, aynen Halk Partisinin oldu
ğu gibi partimizin ve Hükümet imiz in de ilerde Türk Milleti taraf ından 
tasfiyeye tâbi tutulması için kötü maksat takip etmiş bu lunduğu sara
hatle anlaşı lan neşriyat sahibi hakkında Hükümet imizce cezai ne gibi bir 
muame l e yapı lmışt ır? 

5. Mezkûr neşriyatla milletimizin müteessir ve mütereddi t bir vaz iye
te düştüğü, mütemadi soruşturmalar karşısında kald ığ ımızdan anlaşı l
dığı cihetle hükümet imiz tarafından milletimizi tatmin için te reddüdünü 
izale edici her hangi bir tedbir a lmak tasavvurunda mıdır? 

Afyon Milletvekil i 

Gazi Yiğitbaşı 
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BAŞKAN - İçişleri Bakanı . 

İÇİŞLERİ BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) - Ş imdi söyl iyeceğim söz
ler, biraz evvel Başkanlık makamından neticesi arzedi lmiş olan Sayın 
Gürkan arkadaşımız ın teklifi kanunisi hakkında geçen gün cereyan eden 
müzakere lerde söylenmiş olanların tekrarından ibaret bir mahiyet taşı
maktadır . Bu teklifi kanuninin müzakeresi s ırasında hazır bu lunmuş 
olan arkadaşımız bugün cevap almakta ısrar ettiği için bendeniz evvelce 
cereyan eden müzakere sırasında söylediğim sözleri tekrardan ibaret ola
rak bir vazife ifa etmekteyim. Binaenaleyh Başbakan adına arzı cevap 
ed iyorum. 

Masonluk memleket imizde ilk defa 30 Haziran 1927 tarihinde (Tekâ
mülü Fikri Cemiyet i ) unvaniyle İstanbul Vi lâyetince tescili yapı lmış ve bu 
tescil keyfiyeti 2000 numaral ı i lmühaberle teyid edilmiştir. 

16 Mayıs 1929 tarihinde bu unvanın (Türk Yükse l tme Cemiyet i ) ne 
tebdil edi lerek bu isimle tekrar tescili yapı lmış ve 3 üncü defa 11 Ocak 
1933 tarihinde n izamnamesinde bâzı teadiller yap ı lmak suretiyle (Türk 
Yükse l tme Cemiyet i ) (Türkiye Büyük Maşrıkı ) namiyle yeni bir tescil m u 
ameles i ifa edilmiştir. 1935 senesine kadar faaliyetine devam eden 3 Kâ
nunuevve l 1935'te Muhitt in Osman imzası ile İstanbul Val i l iğ ine veri len 
bir beyanname ile faaliyetine son verildiği bildirilmiştir. 

Emniyet i Umumiyede mevcut dosyasında bulunan ma lûmata göre ta
tili faaliyet etmesini mütaakıp menkul ve gayr imenkul mallarını kendi rı-
zasiyle Halk Partisine devrü teslim ettiği görülüyor. (Bravo sesleri, gülüşme
ler, sürekli alkışlar.) 

Ancak bu devir işinin umumî heyet karar ına iktiran edip etmediğ i 
hakk ında bir bilgi yoktur. 

Bi lâhara 5 Şubat 1948 tarihli, pullu ve dernek mühürünü taşıyan bir 
is t idaname ile İstanbul Vali l iğine müracaat o lunarak üyeler inin fikrî te
mayül ler ine hürriyet, müsavat ve kardeşlik prensiplerinin Türkiye hu
dutları içinde gel işmesine çal ışmak ve hayır işleri ile uğraşmak maksat 
ve gayesi ile (Türkiye Mason Derneği ) adı ile bir dernek kuru lduğu, der
nek merkez inin İstanbul o lduğu, lüzum görülen yer lerde şubeler açabi le
ceği, Galata Asikürasyoni General i Hanında 6 numaral ı odada çal ışaca
ğı ve idare kuruluna seçilen azanın isimlerini ihtiva eden l istenin ve der
nek tüzüğünün iki nüshasının birlikte tevdi edildiği beyan edi lmiş ve bu 
is t idaname alt ında Mecdi Ali Akasya, Cevdet Hamdi Bal ım, Cemi l Hamdi 
Bal ım, Muhip Nihat Kuran, Hazım Âtıf Kuyucak, Mustafa Hakkı Nalçacı , 
ve Yahya Orhan Tahsin imzalarının konulmuş olduğu görülmüştür . İliş
tirilen l istede de; reis Mustafa Hakkı Nalçacı, reisvekili Yahya Orhan, 
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u m u m i müfett iş Mecdi Âli Akasya, raportör Hazım Âtı f Kuyucak, genel 
kât ip Muh ip Nihat Kuran, muhasebeci Cevdet Hamdi Bal ım, üye Cemi l 
Hamdi Bal ım isimlerinin yazılı o lduğu anlaşılmıştır. 

Derneğin, İzmir'de bir şubesinin açıldığı, İzmir Vali l iğ inin 10.1.1949 

gün ve Emniyet , şube 3/248 sayılı yazıs ında ve Ankara 'da 10 Ocak 1949 

da bir şubesinin açıldığını da dosyasında bulunan kayıtta belirti lmiştir. 

Bundan başka 21.11.1950 günü, eski idareci lerinden Avukat Ali Gal ip 

Taş ve Doktor Hazım Tiner imzalariyle İstanbul Vali l iğ ine ver i len bir be

y a n n a m e d e cemiyet in fevkalâde içt imaa çağır ı lacağı b i ld i r i lmiş v e 

11 .III. 1950 günü yapı lan toplantıda cemiyetin yeni idare üyeleri seçi lerek 

isim listesi vi lâyete veri lmiş ve bu suretle cemiyet in faaliyete geçtiği tes-

bit o lunmuştur . 

Dosyalar ımızda mevcut kayıt ve malûmat bundan ibarettir. 

Biraz evvel di lekçe ile birlikte tevdi edi lmiş o lduğundan bahset t iğ im 

(Türkiye Mason Derneği Statüsü) ismini taşıyan tüzüğün ikinci madde 

sinde (Derneğin mevzu ve gayesi : Üyelerinin fikri, felsefi, i lmi ve ahlâki 

tekâmül ler ine, hürriyet, müsavat ve kardeşlik prensiplerinin Türkiye hu

dutları içinde gel işmesine çal ışmak ve hayır işleriyle meşgul o lmak ) tan 

ibaret olarak gösteri len faaliyet mevzulariyle birlikte bu gayelere va rmak 

için derneğin mecmua, risale neşir ve üyeleri arasında konferanslar, m ü 

sabaka ve münakaşalar tertip ve tanzim edeceği de yazıl ıdır. 

Tüzüğün üçüncü maddes i kurucu üyelerin isimlerini, dördüncü 
madde üye olabi lmek için gereken şartları ihtiva etmekte, beşinci mad
dede de her üyenin dilediği zaman dernekten istifa edebi leceği ve her 
üyenin sebep göster i lmeden genel kurul karariyle dernekten çıkarı labi le
ceği, altıncı maddes inde şubeler açılabileceği ve şubeler in ancak kendi 
çevreleri içinde derneğin maksat ve gayelerinin husulüne çal ışacağı ve 
bunu takip eden diğer maddelerde genel kurulun sureti teşekkülü, salâ
hiyetleri, gelir kaynakları , Cemiyetler Kanunu hükümler ine göre defter 
tutulacağı ve fesih veya infisah halinde mallarının genel kurulca bir ka
rar ver i lmemiş ise Çocuk Esirgeme Derneğine veri leceği tesbit edilmiştir. 

Görülüyor ki, Mason Cemiyeti , Cemiyetler Kanunu hükümler ine göre 

teşekkül etmiş bir dernektir. 

Arzett iğ im bu bilgiler dışında kökünün dışarıda o lduğu, gizli ve zarar

lı beynelmile lc i bir cemiyet bulunduğu hakkında ma lûmat mevcut o lma

dığı gibi Atatürk tarafından kapatıldığı hakkında bir kayıt yoktur. Yalnız 

evvelce arzettiğim gibi üyelerinden birisi tarafından 1935 senesinde faali

yet inin tatil edi ldiğinden başka da bir bilgi bu lunmamaktad ı r . 
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Bâzı bakanlar ın mason oldukları ve başkalarını mason o lmaya tahrik 

ve teşvik ettikleri hakkında bir bilgimiz de yoktur. Nerede o lursa olsun 

bir Mason Cemiyet inin mut laka ve behemehal kökü hariçte olan bir mer

keze bağlı o lduğunu da bi lmiyoruz. Memleket imizde bu cemiyet in duru

munu arzett im. Fazla bir bilgi ve hakikaten kanuna ve âdaba uymıyan 

bir faaliyeti varsa bunun açıkça ifade edilmesi icabeder. Biz bunu mücer

ret bir cemiyet olarak tanıyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem soru sahibinin önergesinde mevzuubahis eylediği diğer 

hususlar ın kamu haklariyle bir ilgisi o lamıyacağı için bunu ko ruma va

zifesiyle mükel le f olan teşekküller tarafından her hangi bir tetkik ve ta

kip hareket ine geçi lmemiştir. Çünkü bugünkü duruma göre ortada Ce

miyetler Kanunu hükümler ine uyan bir dernek vardır. Cemiyet ler Kanu

nu hükümler i sarahatine nazaran ancak kanuna, ahlâka ve umumi âda

ba aykırı olan cemiyetlerin kurulması menedilmişt ir . Medeni Kanun hü

kümler i de tamamen bunun aynıdır. Biz vazifeli olarak bu cemiyet in ri

vayet o lunan kötü faaliyetleri hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Eğer so

ru sahibi arkadaşımız, önergede ileri sürülen hususlar hakk ında izahat 

lütfederler ve bunları mücerredat olarak değil de mucibi takip ve cürmi 

mahiyet i haiz vakalar hal inde belirterek delillerini de gösterir lerse derhal 

gereken kanuni muamelenin ifa edileceği şüphesizdir. 

Şahsi efal harekâta ve bunlara teferru eden neşriyata gel ince : Bun

ları tekzip veya tashih vazifesinin de Hükümete teveccüh etmiyeceği ka

naat indeyiz . 

B A Ş K A N - Gazi Yiğitbaşı. 

ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İzmir) - Bendeniz daha evvel söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Soru sahibinden sonra konuşursunuz. 

GAZİ Y İĞİTBAŞI (Afyon Karahisar) - Sayın arkadaşlar : muhte r em 

Bakanın verdiği izahata teşekkür etmekle beraber bendeniz i tatmin et

mediğ ini de arzederim. Çünkü Mason Derneğinin Cemiyet ler Kanununa 

uygun olarak kurulmuş o lduğunu, kapatı lamıyacağını , zararl ı , gizli ve 

kökü dışar ıda o lduğunu bilmediğini, dinsizliği hakkında ma lûmat ı bu

lunmadığ ın ı beyan buyurdular . 

Bendeniz bu beyanlarının m ü m k ü n olduğu kadar aksini ispata çalı

şacağım. Şöyle ki : 

1. Cemiyet ler Kanununun 9 ncu maddes in in A fıkrası (Devlet in siya

si ve millî birliğini bozma amacını güden derneklerin kuru lmas ı yasakt ır ) 

demektedir . 
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Bu derneğin n izamnamesinde lise tahsil inden aşağı olanların kabul 
edi lmediğ ine, gazetedeki i lâna göre de mil letvekil lerinden i lerde bakan ol
ması muhteme l olanlarla ehli servet bulunanların kabul edi ldiğine ve bir
çok milletvekil lerinin kabul edi lmemiş olmalarının yazı ld ığ ına göre m e m 
lekette münevver , gayrimünevver, zengin, fakir diye vatandaşlar ın sınıf
lara ayr ı lmasına meydan verildiği aşikârdır. Bu suretle millî ve siyasi bir
liği bozmaktadır . Şu halde aşağı tahsili olanlarla fakir olanlar, i lerde ba
kan o lmak ist idadında olmıyan milletvekili olan arkadaşlar bu dernek dı
ş ında bırakılıyor. Millet arasında sınıf imtiyazı yara tmakta o lması bakı
mından Anayasanın 69 uncu maddesine göre de aykırıdır. Aynı zaman
da bu derneğin gayesinde dünyada mason hâkimiyeti kurmak ve mason 
kardeşl iği tesis etmek o lduğuna göre milliyetçi ve halkçı o lmadığ ından 
dolayı da mevcudiyet i kanunlar ımıza aykırıdır. Paris'teki bir toplant ıda 
üstadı âzam (1889) da Amyabl şöyle demiştir. (Masonluğun gayesi : De
mokrat bir dünya cumhuriyet i tesisidir. Buna göre mason i t t ihadında 
kozmopol i t l ik esastır.) diyor. 

Fransız muhteşem hatibi Franklin ise (Gün gelir milletler din ve sal
tanat bağlarını koparacaklardır. Bu gün uzak değildir, o gün mil let lere ve 
ülkelere mason kardeşliğini bağışlar, maksadımız : U m u m dünya mason 
kardeşl iği şafağını yaklaşt ırmaktır . ) diyor. 

Aynı kongrede, (Masonların hedefi : Al lahsız ve dinsiz bir hükümet 

vücuda getirmektir. ) 

Y ine Paris'te 1900 beynelmilel masonların toplantıs ında (Allahsız ve 
dinsiz bir dünya cumhuriyet i kurmak) fikri kabul edilmiştir. 

Farmasonlar ın demokrasi rej iminden faydalanarak halk efkârına na
sıl nüfuz ettiklerini ve Devlet idaresini ele geçirmek için neler yaptıklar ı
nı Fransız maşrıkı azamı 1904 salnamesinin 432. sayfasında bakınız ne 
diyor : (Maşrıkı azamın 104 locası Fransa'da yayı lan nurun mabetler idir . 
Binlerce vatandaş localara gelip kendi hayatî meseleler ini müzakere 
ederler ve orada hazır lanan fikirleri gazetelerde ve siyasi komite lerde 
müdafaa ederler. Böylece efkârı umumiye hazırlanır ve seçimlere tesir 
eder. Net icede Millet Meclisi bizim arzumuza tâbi kalır. Bu, Mason luğun 
tabyasıdır ve demokrat rejimlerde daima böyle olmalıdır. ) deni lmektedir . 

Diğer bir Fransız masonu Adolf İsak (Bizim yaratmak istediğimiz bir
lik, ne Fransa, ne İngiltere'dir, ancak İsrail ittihadıdır. Yahudi birl iğidir. 
Her f ırsattan istifade edilmesi lâzımdır) diyor. 

Mason luğun aşağıda ispat edeceğim gibi beynelmilelc i o lduğuna göre, 
bu bakımlardan birl iğimiz ve millî varlığımız için tehlikelidir. Derneğin 
kapanmas ı lâzımdır. 
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2. Cemiyet ler Kanununun 9 uncu maddes in in (B) fıkrası şöyledir : 
(Din, mezhep ve tarikat esaslarına dayanan dernekler in kuru lmas ı ya
saktır ) . 

Mason derneğinin kendi gizli kitaplarında ve toplantı lar ında aldıkları 
karar ve beyan ettikleri nutuklar ına göre Masonluk bir dindir ve bir tari
kattır. Masonlar ın mecmuas ı olan Akasyanın 860 nci sayfasında (mason 
müsel les i dinin yerini, mason locaları mabetler in yerini tutacaktır ) yazı
lıdır. 33 dereceli Musevi Sehami kardeşin kardeşlerine yayınladığ ı üstat 
kitabının 15 nci sayfasında (Masonluk bir dindir, mahfi l lerinin adı ma
bettir, merasimler inin adı âyindir) diyor. 

Türkiye maşrıkı azamı kavanini esasiye kitabının birinci bab ında dör
düncü sayfasında tarikatın teşekkülünden 7 nci sayfasında tarikatın cet
vel ler inden, 10 uncu maddes inde tarikatta vukubulan taahhüt lerden, 25 
inci maddes inde tarikatın idaresinden, 34 üncü maddes inde tarikatın 
masraf lar ından bahseder ki; bu kelimelerle bu derneğin tarikat mahiye
tini taşıdığı kendi kitaplariyle sabittir. Şüpheye de mahal b ı rakmamak
tadır. 

3. Cemiyet ler Kanununun 9 uncu maddesinin (D) fıkrası şöyle de

mektedir : 

(Gizli tutulan, gayesini saklıyan dernekler kurulması yasakt ı r ) . 

Bu dernek Hükümete verdiği beyannamede esas gayesini saklamış
tır. 

Dünyada hür mason imparator luğunu kurmak, milliyeti ne olursa ol
sun mason kardeşliğini kabul ve taahhüt etmek, mason o lmıyanlara "ha
ricî" isimini vermek, onlara yardım etmemek, dinsiz bir dünya cumhur i 
yeti kurmak olduğuna göre, bu derneğin esas maksat lar ı g iz lenmiş sayıl
maz mı? 

Bu dernekte, mürit, çırak, müptedi , birader, üstadı muhterem, maş 
rıkı â zam gibi çeşitli rütbeler, birden 33'e kadar dereceler, karanl ıkta giz
li yeminler , teslise işaret olan hurufat arasındaki üç noktalar, şifreye 
benz iyen harfler, anlaşmak ve tanışmak için musafaha sırasında başpar
mak la diğerinin şahadet parmağı üzerine üç darbe vurarak tanışmayı te
min etmek, nüfuzlu vekil ve bakanlar, mütefekkirler ve ilim adamlar ı va-
sıtasiyle Devlet idaresini ele geçirip hâkimiyeti masoniyey i tesis etmek, 
gizli maksat lar taşımanın delilleri sayılmaz mı? Türkün kanunlar ında ye
minleri tâyin edilmiş olduğu halde Hazreti Süleyman' ın mabedin i yapan 
Hıram ustanın duvarcı ustalığı âlet ve edevatı olan gönye, cetvel, şakul, 
kürek, balta gibi alât üzerine yemin etmek gizlilik ve ayrılık mânas ın ı ta
şımaz mı? 
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4. Cemiyet ler Kanununun 10 uncu maddes inde (merkezi yur t dış ın
da olan bir cemiyet in Türkiye 'de şubesi açı lamaz ve arsıulusal maksat 
larla cemiyet kurulamaz ) diye yazılıdır. 

Bu mason derneğinin kökü taşrada ve İskoçya'dadır. Dernekler in ku

rulması , rütbe ve derecelerin tevcih ve tasdiki merkeze aittir. Oranın mu

vafakati o lmadıkça dernek kurulmaz. Veri len rütbe ve dereceler muteber 

sayı lmaz. İşte delili olan şahadetnameyi okuyorum : 

Sânii Âzami Kâinat Şerefine 

Hürriyet 

Müsavat Uhuvvet 

Terakki Kuvvet İttihat 

İskoçya tarikatı kad ime ve makbulesinin hâkim müfettişi âzami umu
miler Türkiye ve tevabii şûrayi âlisi mıntakai burucun kubbei kevkebe-
darı a l t ında 41 derece bir dakika ve 15 saniye arzı ş imal inde vâki İstan
bul vadis inde. 

İskoçya tarikatı kadime ve makbulesinin hâkim müfettişi âzami umu
miler Türkiye ve tevabii şûrayı âlisi lakonfort hâkim şapit ir ine de üstadı 
hafi dereces inde bulunan aziz biraderimiz Mustafa Saffet'in lakonford şa-
pit ir inde dokuzlar müntehibi dokuzuncu derecesine irtika ettiğini tasdik 
eder, yer yüzünde mevcut kadim ve cedit muhtel i f derecelerdeki b i l cüm
le hür ve muntazam masonlar ın kendisini ol veçhile tanımalar ını ve mu
avenet ve teshilâta mazhar kılmalarını tavsiye ve u m u m î mason luğa dâ
hil ve mer' i ve muteber olan her hangi tarika mensup mason lara muka-
beleten muavenet ve teshilât göstermeyi vadeyler. 

İşbu şahadetname 6 Haziran 1340 tarihinde tarafınızdan ıstar ve im
za ve taht im kılınmıştır. 

Hat : EA P. Mak. H. A. EA Es EA 

G. O. R. imza T. P. S. G. C. G. M. 

Mühür 
Türkiye Cumhuriyet i 

İstanbul vadisi 
Şûrayi Âlisi Hâkimi 

Haz. EA 
Mühür 

Haznedarı kebiri umumi 

Görü lmüş ve 385 numarasiy le kaydedilmiştir. 

Mühür 

O : M II. imza Kâtibi U m u m i 
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Derseadet vadisinde kain lokonkord H. Şa. Y. Matr ikö lünün 6 Hazi

ran 1340/1924 tarih ve 105 numaras ına kaydedilmiştir . 

Mühür ve imza 

Bu katî vesikaya göre, mason derneği emir ve i lhamı, Türk mil let in

den değil, İskoçya'daki mason maşrıkı azanımdan almaktadır lar . Bu 

derneğin vatan ve mill iyetperverlikle alâkasının derecesini Yüksek Mecli

sinizin takdir ine bırakıyorum. 

Çok muhterem arkadaşlar; bunlardan başka bir de mil letlerin dinle

ri ve akideleri üzerinde bu mason derneklerinin aldıkları kararları , ver

dikleri hitabeleri tetkik edel im. 

Bendeniz kanunlarımızın fertlere bahşettiği din ve v icdan hürriyet ine 

kar ışacak değil im. Hükümet imiz lâyiktir. Parti programlar ımızda din si

yasete alet edilemez. Kanunlar ın tanziminde din rol oynamaz. Burası he

pimizce malûmdur . Fakat Türk milletinin, millet olarak % 95' inin is lâm 

dinine mensup olması, milletvekil lerimizin de aynı nispette is lâm dinini 

taşıdıklar ından Mason derneklerinin din ve mukaddesat aleyhdarl ığ ı ve 

hattâ imhası hususundaki gizli beyanlar ından ve karar lar ından bir par

ça arzedeceğ im. Bu bak ımdan bu derneğin memleket imize ne kadar za

rarlı o lduğu kendil iğinden tezahür ve tahakkuk edecektir. 

Bir Fransız muhteşem hatibi Franklen bir içt imada (Hedef lerinin Al
lahsız ve dinsiz bir hükümet kurmak, hakiki insanlığa giden tek yol din
sizlik ve imansızl ıktır ) diyor. 

Başka bir farmason, ( İnsanın Al lah'a galebesi, Al lah'a darb ve nefret, 

işte terakki bundadır ) diyor. 

Ant i Pezartin isminde diğer bir farmason keza bir toplant ıda ve bir 

eser inde ; (Allahsızlık dünya kahramanl ığ ının ve beşeriyet in en şanlı un

vanlar ındadır. Dünyayı düzel tmek için kökleri unutanlarla, insanı düşü

nerek Allah' ı unutanlar var olsunlar) demektedir . Diğer bir farmason, bir 

k i tabında : (Allah kelimesi hiç bir mâna ifade etmez, dünyada birçok mu

ammalar varken, bunlara, Al lah namını taşıyan yeni bir m u a m m a ilâve

sine ne lüzum var?) diyor. Büyük Loca isminde bir eserde diğer bir far

mason 1922'de : (Her fertte v icdan hürriyetini enerjik, bir tarzda takviye 

edeceğiz. Beşeriyetin hakiki düşmanı olan dinlerle tereddütsüz, mücade

le edeceğiz. Çevik ellerimizle ve parmaklar ımız la günün bir inde dinlerin 

kefenleri olacak kumaşı çabuk harcıyal ım, böylece dinler sayesinde tel

kin edi len bâtıl itikatlarla din adamlarının topyekûn imhas ına muvaf fak 

olacağız ) yazı lmaktadır . 

1066 



MASON DERNEKLERİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

191 l 'de Belford kongresinde (Biz din düşmanıyız , bütün gayretlerini
zi sarfederek dinin bütün tezahüratını mahvedeceğiz ) denil iyor. 1913'de 
Maşriki âzam bülteninde (Biz Allah'ı artık hayat gayesi olarak tanımaya
cağız, biz bir gaye yarattık, o gaye, Al lah değil, beşeriyett ir ) denil iyor. 

1900'de Mason kongresinde (dindarlara ve mabet lere galebe ça lmak 
kâfi değildir, asıl maksadımız dini kökünden y ıkmakt ır ) kararı al ınmıştır . 

Başka bir masonlar toplantısında : (İlk intibalar hiçbir z aman unu

tulmaz, bunun için sağlam ve ilmî fikirlerle beraber olmalıdır, çocuklar ı 

d inden tamamiyle kurtararak ve uzaklaştırarak yetişt irmeli ve terbiye et

mel idir ) kararı verilmiştir. 

Keza Agamba namındaki bir mason dergisinde : (Masonluk, din ve 

anane aleyhinde bu lunan yegâne teşkilâttır. Mason luğun siyasi rol lerin

den başl ıcası dinle mücadeledir , bu maksat la v icdan ve ahlâk bir tarafa 

bırakı larak, tethiş kabul edilir ve vaziyete ve muhite uymak hususunda 

pratik olmalıdır ) deni lmektedir. 

Muhte rem arkadaşlar, daha yeni olarak Cenubi Amer ika 'n ın Şili Dev

let inde büyük mason locası genel sekreterinin bir tamiminden parçalar 

okumakl ı ğ ıma müsaadeniz i rica ederim. Tarihi 1950'dir. 

1. Her mason kendisini lâikliğin bir misyoneri addetmel idir . 

2. Masonlar , kendi bayan ve çocuklarına mason luğun esas prens ip

lerini öğretmek mecburiyetindedirler. 

3. Farmasonlar masonluk tarafından veri lecek karar üzer ine kendi 
bayan ve çocuklarını dinî inanışlardan ve ibadetlere iştirakten uzak tut
mak la mükelleftirler. 

4. Masonlar , millî hareketleri lâiklik ist ikametine doğru sevketmekle 
mükelleft ir ler. 

5. Masonlar, halkta masonluk fikrine karşı sempat ik bir muhi t vücu
da get irmek için basın, radyo ve mecmualardan istifade etmekle müke l 
leftirler. 

Masonlar , bi lhassa meşru ve gayrimeşru çocukların bir tutulması , ilk 

mektep lerde din derslerinin baskı alt ında tutulması hususunda tesirler

de bu lunmak la da vazifelidirler. 

Sayın arkadaşlar, ş imdi gelel im Cemiyetler Kanununun 15 inci mad

desine, bu maddede diyor ki, (Siyasi parti lerden başka cemiyetler, b i rden 

fazla mevzu ile uğraşamazlar ) 

Şu arzett iğim kısa malûmata göre mason dernekleri her memleket te 

bir mevzu ile mi meşguldür? Yoksa milletlerin birliği, hâkimiyet i , mâne -
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viyatı, ahlâkı, ananesi , n izam ve intizamı, hulâsa her şeyi üzer inde mi 
müessir o lmaktadır lar? Şu halde bu zararlı fikirlerle hareket eden bir ce
miyet in aç ı lmasına Atatürk tarafından müsaade edi lmediği ve derhal ka
patıldığı halde Halk Partisi nasıl müsaade ve müsamaha etmişt ir? Ve bi
z im Hükümet imiz faaliyetlerine nasıl müsaade edecektir? Part imiz ve 
Hükümet in in , Halk Partisinin düştüğü hataya düşmemes in i temenni 
eder im. 

Her yerde ve herkes tarafından bir kaidei esasiye olarak (dinsiz bir 
mil let yaş ıyamaz, maneviyatı o lmıyan bir millette ahlâksızl ık çoğal ır ) düs
turu kabul edildiği halde, biz bu derneği baş ıboş olarak nasıl bırakır ız? 
Bunun yakın mazide acı tecrübelerini ve misallerini gördük ve görmekte
yiz. Al lah yoktur diye yetiştirilen bâzı gençlerimizin hali işte meydanda
dır. Bugün vatan ve millet istiklâli aleyhine ve düşman lehine kötü cere
yanlar varsa, tahkikatla sabit o lduğuna göre, maalesef Al lahsız lardan ve 
mâneviyats ız lardan zuhur etmektedir. Tevkif edilenler aras ında Al lah ' ına 
inanmış ve maneviyat ına bağ lanmış kimselerden tek bir kişi yoktur . Bu 
hal ve hareketler, komünist l iğ in bu memlekete Hazreti Muhammed ' in 
bayrağı alt ına girecektir diyenleri tekzip etmektedir. Bi lâkis zararlı fikir 
cereyanları Allahsızlar ve dinsizlerin bayrağı alt ında memleket imize so
kulmaktadır . 

Ş imdi nasıl muzır fikirleri temizlemek ve takip etmek zor luğunu çeki
yorsak, yar ın da aynı zorluğu çekmemek için Hükümet imiz in bu derneği 
ş imdiden kapaması lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar : bu derneğin ne kadar teşkilâtlı ve sinsi çal ışt ığına 
bakınız ki şu gösterdiğim şahadetnamede umde olarak kabul edi lmiş 
olan (hürriyet, müsavat ve uhuvvet, kuvvet, ittihat ve terakki ) kel imeleri 
İttihat ve Terakki f ırkasına da aynen sokulmuştu. Yahudi masonlar ın da 
işin içerisine karışarak Arzı Mukaddes deni len Filistin'i ele geç i rmek için 
Abdulhamid ' in ha l inde , Trablus Garb'ın elden ç ıkmasında, Osmanl ı İm
parator luğunun parça lanmasında siyasi büyük rol aldıkları anlaş ı lmak
tadır. 

Siyasetle iştigal etmedikleri hakkındaki beyanat asılsızdır. Va tan ga

zetesi başyazar ının bir başmakales inde masonlar ın İttihat ve Terakki Fır

kas ında beraber çalıştıkları ve büyük yard ımda bulunduklar ı yazı lmışt ır . 

Bunun gibi dernekler siyasi olmadıklarını söylerlerken gizli s iyaset yapa

rak esas maksadını gizlediğinin delilidir. Zamir inde fenalık taş ımıyan her 

teşekkül ve mensuplar ı iftiharla kendilerini meydana atabilirler. İç imizde 

mason arkadaşlar varsa kendilerini tanıtsınlar da millet ve bizler tanımış 

ve müşerre f olalım. Nice cazip isim, nam ve programlar la meydana çıkan 
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cemiyet ler gördük ve görmekteyiz ki inceledikçe ve zaman geçt ikçe altın

dan çapanoğ lu çıkmıştır ve ç ıkmaktadır . Sulhseverler cemiyet i , ileri 

gençl ik cemiyeti , Zekeriya Serteller zamanında kuru lmuş o lan İnsan 

Haklar ı ko ruma cemiyeti ve saire gibi. 

Sayın arkadaşlar; İslâm diniyle ilgili olan tarikatlar zararl ı görüldü

ğünden dolayı nasıl kapatı lmış ise, 2 bin senelik Tevrat dinine veya din

sizliğe yahut da yeni bir dine tapan, gizli bir tarikat mahiyet i taşıyan, din

dar mil let imizin zamanla maneviyatını mahvedecek olan, yukardan beri 

türlü zararları yüksek huzurunuzda arzedilen mason derneğin in şu saf 

ve temiz Türk yurdunda yaşaması çok tehlikelidir. 100-150 ve daha ev

velki senelerdeki dinî, ahlakî salâbetimizle ve hamiyet imiz le bugünkü 

du ru mu mu z u ölçersek arada çok fark görürüz. Sebebi, sonradan aramı

za sokulan bunun gibi dernek, kanaat ve fikirlerin yaptığ ı yıkıcı tesirler

dir. Gaye, memleket ve mil letimize hüsnü hizmet ise fakir mil let imizin 

ka lk ınması için yapı lacak çok işler, tedavi edilecek sayısız dertleri vardır . 

Bu dert lerin devası; kökü dışarda olan beynelmilelci gizli dernekler in 

Atatürk 'ün ö lümünden sonra ihyasiyle değil, bi lâkis kökü içer imizde olan 

Türk milleti ve Türk köylüsü efendimiz vardır. Onlar la kardeşl ik tesis 

edel im, dert ortaklığı yapal ım. 

Büyük Atatürk 'ün emir ve irşadı hilâfına Türk yurdunda Mason Der

neği kuran sayın doktor ve arkadaşları beşeriyete h izmet için dünya ça

p ında çal ışmak zahmet ine katlanmasınlar, gelsinler de şu yak ın Anka

ra 'da Numune Hastanesinde bir yatakta çifte çifte yatan, rahatsız l ıktan 

usanıp kaçan, yer ve yatak bulamadığ ından açıkta bekl iyen zavall ı Türk 

hastalar ının, veremli lerinin dertlerine çare arayıp kardeşl ik ve yard ım eli

ni uzats ın da biz de onları hürmetle karşı layalım. 

B A Ş K A N - Efendim, konuşmaya devam etmesini yüksek oyunuza ar-

zedeceğ im. 

Müdde t bitmiştir. Bir saniye de olsa yüksek kararınıza sunmaya mec
burum. Arkadaşımız ın sözlerine devam etmesini kabul edenler. . . Etmi
yenler. . . Devam buyurun efendim. 

GAZİ Y İĞİTBAŞI (Devamla) - Son söz olarak ötedenberi mil let naza

r ında zararl ı ve dinsiz tanınmış olan bir cemiyetin kapat ı lmasını ve böy

le bir cemiyete birçok Demokrat milletvekil lerinin g irmiş veya g i rmek 

için müracaat etmiş olarak gösteren, asılsız haberler neşreden, Türk mil

leti nazar ında partimizin ve Hükümet imiz in kıymetini düşürmek amac ı 

nı güden muhabir hakkında takibat yapı lmasını İçişleri Bakan ından rica 

eder im. Mâruzât ım bundan ibarettir. 
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Saygı ile selâmlarım. (Sürekli alkışlar) 

B A Ş K A N - Önergede ismi mevzuubahis edi ldiğinden söz Zühtü Veli-

beşe 'nindir . 

Z Ü H T Ü HİLMİ VEL İBEŞE (İzmir) - Aziz arkadaşlar ım; bu sözlü soru
nun veri lmesini haklı göstermek için, Yiğitbaşı arkadaşımız, önergesine, 
gazeteleri z ikrederek benim ismimi de katmıştır. Bu mevzu üzer inde Yük
sek Mecl ise izahat vermekl iğ ime imkân bahşetmiş o lduklar ından dolayı 
kendi ler ine buradan teşekkür ederken, son zamanlarda memleke t haya
tında görülen bâzı huzursuzluklar ın düğümler ini çözmeye belki de hiz
met edecek maruzat ıma müsaade buyurulmasını muhte rem heyetiniz
den rica eder im. 

Yiğitbaşı 'nın sorusunda bahis mevzuu edilen ve muhtel i f gazetelerde 
intişar eden yazıyı bana haber verdikleri zaman, bunu da, o s ırada şah
s ıma tevcih edilen mûtat taarruzlardan biri sanmışt ım. 

Çok ağır vazifelerim arasında, en müh im hususi işlerimi, hattâ sıh
hat imin icabettirdiği tedbirleri bile düşünmeye vakit bu lamazken , her 
hangi bir cemiyette faal vazife almaya, içt imalarına iştirak etmeye, öteki
ne ber ikine tavsiye mektuplar ı yazmaya dağı tmaya fiilen imkân olamıya-
cağı bedihîdir. 

Nispeten yeni kurulan bir haber müesseses inden ortaya atı lan bu 
açık yalan, nihayet gülünçtü; şahsıma taallûk eden kısmı bahis mevzu 
edi lmeye değmezdi . 

Mânâsız , hedefsiz ve saçma gibi görünen bu yazıya kend im göz gezdi
r ince, bunun zahirî görünüşüne rağmen, bana bir taarruz teşkil e tmek
ten z iyade ben im ismimin asıl gayeyi örtmek için kullanıldığı kanaat ine 
vard ım. Fakat ilk nazarda son cümlesi üzerinde durmamak m ü m k ü n de
ğildi. Bunda aynen : "Mason olmaları arzu edilenler, daha i lerde "Bakan 
o lması muhtemel bulunanlar la büyük servet sahibi olanlardır" denil iyor
du. Burada "Burjua" ve "Kapital is" kel imeleri kul lanı lmamış o lmakla be
raber, bu mefhumlar ın sarahatle tarif edi lmiş olması, bu yaz ının menşe
ini tereddüt edi lmiyecek bir katiyetle ifşa etmekte idi. 

Tabiî bir tedai ile, bir sene evvel intişar ettiği sırada okuduğum resmî 
bir rapor hat ır ıma geldi. Amer ika Millî Meclisi Hariciye Komites in in 5 nu
maral ı Tâli Komisyonu tarafından, resmî vesikalara ist inaden haz ır lanan 
bu rapor, delilleri ve ekleriyle 300 sayfayı tecavüz eden bir cilt hal inde 
"Dünya komünizminin stratejisi ve taktiği" unvaniyle bası lmıştır . Kuvvet
li delilleri, geniş mucip sebepleri, muhtel i f memleket lerden al ınan misal
leriyle bu rapor, okunmaya değer düşündürücü mevzular ı ihtiva etmek
tedir. Bunlar ın hepsini buradan arzetmeye imkân yoktur. Yalnız bir ta-
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nesine temas edeceğim : İçtimai hayatta, umumi ve hususi bütün teşek
küllere, bu membaa mensup unsurların niçin ve nasıl sızdıklarını anla
tan bir iki satır nakledeceğim : 

"Komünist ler, diyor rapor, her memlekette, hâdiselerin içyüzünü bil-

miyen okuyucu kütleleri üzerinde, basının taktik tesirini b i lhassa gözö-

nünde bulundururlar ve tarafsız bir saha addedilen bu kanaldan son 

haddine kadar faydalanmaya çok itina ederler. Böylece bütün yayın mü

esseselerine, daima yazı mevzuu olan güzel sanatlara, ar ve fikir hayat ına 

pek az da olsa, mutlaka sızmaya ve oralarda yer leşmeye dikkat ederler." 

Yiğitbaşı arkadaşımın, sözlü sorusuna temel yaptığı yaz ının menşe i , 

son cümles i ile ifşa edilmişti. Bu menşein faaliyet şeklini iyice tahlil 

edenler in, uzun bir tecrübe ile tesbit ettikleri prensibe uygun olarak, bu

rada bir sızıntının mevcudiyet i anlaşı l ıyordu. Şu halde manasız gibi gö

rünen bu yazının, mut laka bir hedefi o lmak lâzım gelirdi. Acaba bunu 

uyduran ve gazetelerde neşrett irmeye muvaffak olan unsur, her hangi bir 

menfaat saikasiyle faaliyetini şeflerine ispat etmek mi ist iyordu? Yoksa 

etraflı bir plânın tatbikında kendisine gösterilen muayyen bir sahada, 

emredi len vazifeyi mi yapıyordu? 

Tahli l edilince, yazının zahirî manasızl ığı içinde giz lenen sinsi maksat 

aşikârdı . Havadis şeklindeki bu tahrik, muayyen bir p lânın tatbik ında 

bir safha o lmak akla yakın gel iyordu. 

Gal ip ihtimale göre, bâzı memleket lerde o lduğu gibi, burada da dinî 

hisleri sömürmek isteseler gerekti. Bunun için hazır bir mevzu da vardı . 

Ma lûmdur ki arkadaşlar, v icdan hürriyetine mutlak saygı göstermek 
Demokrat Partinin en esaslı umdesidir. Parti programının 14 ve 15 nci 
maddeler i bu umdenin tatbik şeklini anlattığı gibi hudutlar ını da çerçe-
velemiştir . Yeni iktidarın da ilk işi, v icdan hürriyetini baskı alt ında tutan 
kayıt ların kaldırı lması o lmuştu. O zaman Hükümet in bu hareket i şiddet
le tenkid edi lmiş, bunda irtica mahiyeti görülmek istenmişti . Fakat, sa
dece muhalefet olsun diye, günlük mevzular arasında sümmettedar ik ya
pı lan bu neşriyat, Hükümet kararının bütün memleket te husule getirdi
ği memnuniye t karşısında tesirsiz kalmıştı. 

İşte o memba ın bu sefer bu mevzuu kendisi ele a lmış o lmasını dü

şünmek pek hatalı bir tahmin sayılamazdı. Basın hürr iyet inden âzami is

tifade ederek, memlekette ortaçağ zihniyetini dir i l tmeye çal ışanlar vardır. 

Bunlar bu tahriklerle, halkı birbiri aleyhine çevirmeye müsai t bir propa

ganda zemini bulacaklar, v icdan hürriyetini telkin eden demokrat ik bir 

fikir müesseses i aleyhinde teşebbüsler yapı lmasını teşvik edecekler mu-
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kabele görecekler, mevzu genişl iyecek, o zaman şekil ve mahiyet in i kes-
t i remediğ im, diğer hareket ve faaliyetler de bunlara katı lacak, memleket 
te irtica vardır, yoktur münakaşalar ı alevlenecek, hudut ve şümulü belli 
o lmıyan bir huzursuzluk yaratı labilecektir. 

Bu vaziyet in memleket dışında inikası da y ine aynı m e m b a d a n bilva
sıta idare edilecek, bütün bu münakaşa ve hareketler memleket imiz in ir
tica yo lundan sol cereyanlara kaymakta o lduğunu, Atatürk inkı lâbının 
suri kaldığını, Türk milletinin bunları hazmetmediğ in i geniş bir propa
ganda mevzuu yapmak m ü m k ü n olabilecekti. 

Bu suretle burada da kendilerine belki bir fırsat ç ıkması iht imali de 
bel irecek, ayni zamanda inkılâpları ve demokrat ik o lgunluğu, Bir leşmiş 
Milletler saflarındaki kahramanl ığ ı ile bütün dünyada hayranl ık uyandı
ran Türk milletinin itibarını düşürmek, i t imada lâyık o lmadığ ını telkin 
e tmek imkânlar ı elde edilebilecekti. 

Bu yaz ıda Vel ibeşe 'den bahsedi lmesi , ancak bu havadise zahiren bir 
muhalefet çeşnisi vererek, normal bir haber gibi neşrett irebi lmek içindi. 
Mason luğun ortaya atı lması da, bugün hür mil let lerde itibarı yüksek 
olan bu fikir müessesi aleyhine bir hareket ve teşebbüs uyandırmak, o 
memleket lerde Türklere karşı itimatsızlık telkinine müspet bir delil hazır
lamak maksadiy le o lmak lâzımdı. Dakik bir it ina ile hazır lanan bu plân
da, Masonluk münferiden ele al ınmış olmazdı . Bu mevzu büyük zincirde 
sadece bir halkadan ibaret o lduğu tahmin edilebil irdi. 

O zamandan beri dört ay geçmiştir. Bu müddet içinde şahit o lduğu
muz hâdiseler, aynen tahmin ettiğimiz gibi, etraflı bir plân karş ıs ında bu
lunduğumuzu , bu plânın şimdiye kadar hiç bir muhalefet hareket inde 
al ışmadığ ımız çok sistemli ve insicamlı bir surette tatbikine girişi ldiğini 
tereddüt edi lemiyecek bir katiyetle ispat etmiştir. 

Bu dört aylık olayları şöyle bir gözden geçirel im : Ötede ber ide toplu
luklar içinde, münferit de olsa, hürriyeti ve demokrat ik rejimi baltalaya
cak talepler serdedilmiştir. Bizi üç beş asır geriye götürebi lecek bu talep
ler bâzı matbualarda teşvikkâr takdirlerle karşı lanmıştır. İnkılâbı temsil 
ettiği için Atatürk 'ün şahsı aleyhine neşriyat yapı lmış, Türk Mli letinin, 
ruhundan kopan bağlıl ık ve tahassürle, bu büyük evlâdına diktiği hey
kellere, büst lere taarruzlar görülmüştür. Geçen celsede İçişleri Bakanı 
arkadaşımız ın işaret ettiği gibi, evvelce bu tarzdaki vakalar senede bir de
fa bile nadiren vukubulurken, Ceza Kanunu değişmediği halde, b irkaç ay 
içinde dokuz adedine kadar varmıştır. Bu elbette tesadüf değildir. 

Yüksek tahsil gençl iğ inde bu mevzular etrafında heyecan uyandır ı l 

mış nümayiş ler olmuştur. "İnkılâp elden gidiyor, irtica baş kaldırmışt ır " 
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havasiyle Memleket ufuklarında telâşlı akisler göster i lmesine çal ış ı lmış
tır. Bu hallerin bâzı yabancı basına kadar intikal ettiği işiti lmiştir. 

Bütün bunların tesadüfe atfedilemiyecek kadar ahenkl i ve koord ine 

bir tarzda cereyan etmiş olduğu gözden kaçmamaktadır . 

Y ine dikkate şayandır ki, hemen bu ayni devre iç inde diğer doğu 
memleket ler inde de bunlara mümasi l hareketler görülmüştür . İs lâm 
isimleriyle bir takım teşekküllerin velveleli, bazen kanlı faaliyetleri ol
muş , bir doğu komşumuzda , henüz zail o lmıyan tehlikeli bir gaile hal ini 
de almıştır. Bu faaliyetlerin demokrasi ve hürriyet a lemindeki tefsirlerini 
de her gün gazetelerde okumaktayız . Bunları da sadece bir tesadüfe at
fetmeye hâdiselerin mantığı müsaade eder mi, bunu siz takdir buyurun . 

Demek ki, sathi bir müşahede : aynı membaın, aynı usullerle bütün 

is lâm memleket ler inde aynı faaliyeti gösterdiğine şüphe b ı rakmamakta 

dır. Coğrafi vaziyet ve dünya durumu düşünülürse , bu faaliyetin her 

halde müs lümanlara fayda ve hayır temini maksadiy le yapı lmadığ ın ı ka

bul e tmek zaruridir. 

Yiğ i tbaşı arkadaşımız ın önergesine mesnet teşkil eden o gazete yazı

sının mahiyet ini , hiç bir hisse yer vermeksiz in, sadece objektif ka lmaya 

çal ışarak arz ve izah ettiğimi zannediyorum. Sözümü bi t i rmeden evvel bir 

nokta daha ilave etmekl iğ ime müsamahanız ı rica eder im. 

Fi lhakika meharet le düşünülen, dakik hesaplara dayanan ve birçok
lar ımızın hüsnüniyet ve samimiyet ini avlamayı tasarl ıyan bu olan Türk 
mil let inin o lgun fikri selimi, Hükümet in ağır başl ı uyanık dikkati karşı
s ında erimiştir. Bunun Yüksek Meclise kadar gelebi lecek serpinti leri 
o lursa, onların da aynı âkibete uğrıyacağına şüphe yoktur . 

Bundan sonra da yalnız Hükümet değil, millî menfaat lere taal lûk 
eden mariz lerde, muhal i f ve muvafık hepimiz çok uyanık ve dikkatl i bu 
lunmaya, en büyük hüsnüniyet le bile istemiyerek a leyhimizdeki yabanc ı 
emel ler in ekmeğ ine yağ sürmekten sakınmaya çal ışacağımıza emin im. 

Tenkid ve ikaz vazifesini nasıl olursa olsun iktidara hücum havas ına 

çevirmekle , içimize sızan bâzı unsurların bundan faydalanarak kendi 

damgalar ın ı taşıyan tahriklerini, pervasızca neşrett irebi lmiş o lduklar ını 

göz önünde tutan matbuat ımız ın da uyanık bulunacağ ından şüphe etmi

yo rum. 

O lgunluğuna da ima iman ettiğim Büyük Türk Mil letinin en naçiz bir 

ferdi o lmakla duyduğum gurur ve iftiharı bu münasebet le arzederken 

onun hakiki mümessi l i olan büyük Meclisi tazimle se lâmlar ım. (Soldan al
kışlar). 
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1. Atatürk'ün aziz naaşının Ankara'ya getirilmesi ve yapılacak törenin giderlerini 
karşılamak üzere 3540 sayılı Kanun çıkarıldı. 

2. Prof. Dr. Afet İnan. Atatürk'ten Hatıralar, Ankara TTK 1950, S. 186. 
3. Anıtkabir Tarihçesi, Genelkurmay Başkanlığı Yayını 1994, S. 
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8 - ANITKABİR 
a) Sunuş 

IX. Dönemde yapımı tamamlanan Anıtkabir'in geçirdiği evreler bir 
bütün olarak ele alınarak Atatürk'ün hastalığı, ölümü, muvakkat kabre 
(Etnografya Müzesine) taşmması(l) ve ebedî istirahat yerine tevdiine 
kadar gelişen olaylar incelendi. 

Anıtkabir'in yapım sürecinde çıkarılan yasalar, bulunan belgeler 
kronolojik sıra içinde düzenlendi. 

ATATÜRK'ÜN BU KONU ÜZERİNDEKİ DÜŞÜNCELERİ 
Kabrinin yeri ve biçimi hakkında Atatürk'ün bir vasiyeti yoktur. Ku

rucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti gibi bir anıta sahip olan Yüce Ön
der, kendisi için ayrıca bir anıt düşünmemiştir. Bu konuda kimi zaman
larda yakınlarına yaptığı açıklamaları vardır. 

1923 yılında bir sohbet sırasında, "Elbet bir gün öleceğim, beni 
Çankaya'ya gömer, hatıramı yaşatırsınız." demiş ve eklemiş, "Beni 
milletim nereye isterse, oraya gömsün; fakat benim hatıralarımın ya
şayacağı yer, Çankaya olacaktır." demiştir.(2) 

Bir gezisi sırasında Rasattepe'ye geldiğinde, "Bu tepe ne güzel bir 
anıt yeri demiş,(3) Onuncu Yıl Nutkunu yazarken "Beni hatırlayınız" 
buyruğundan vazgeçerken, Ulu Önder, ulusuna duyduğu büyük güve
nin etkisindedir. 

5 Eylül 1938'de ölümünün yaklaştığını sezen Yüce İnsan'm, malları 
ve yakınları için vasiyetini düzenlerken kabri için kayıt düşmemiş ol
ması bu konuyu çok güvendiği ulusuna havale ettiği, her kararında ol
duğu gibi bunda da "isabetsizliğe uğramadığı" görülür. 

ANITKABİR'İN YERİ 
Atatürk'ün ölümünden sonra, gömüleceği yerin seçimi için özel bir 

komisyon oluşturuldu, ilk toplantısını 6 Aralık 1938'de yapan bu 
Komisyon, yabancı uzmanlardan görüş almaya karar verdi. 
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Daha sonra, kesin kararı verecek, 15 milletvekilinden oluşan Büyük 
Komisyon kuruldu. İlk toplantısını 5 Ocak 1939'da yapan bu Büyük Ko
misyon, özel komisyonca önerilen 9 yerin(4) raporunu inceledi ve Ra-
sattepe'nin (Bugünkü yerin) en isabetli olacağı kararını aldı. 

7 Temmuz 1939'da kamulaştırma çalışmaları başlatılarak, eski bir 
Tümülüs (Frig Mezarı) olan Rasattepe'de jeolojik tetkiklere girişildi. 

PROJE YARIŞMASI 
Yer seçiminden sonra Başbakanlık Müsteşarı'nın başkanlığında ku

rulan bir komisyon, Anıtkabir'in niteliklerini saptayarak, bir bildiri ile 
kamuya duyurdu. Bu bildiri proje yarışmasının esasını oluşturdu. 

18 Şubat 1941'de yayımlanan bir tebliğle yarışmanın serbest oldu
ğu, süresinin 31 Ekim 1941'de sona ereceği bildirildi. Daha sonra bu 
süre Bakanlar Kurulunca 4 ay daha uzatılarak 2 Mart 1942'de sona erdi. 

Yarışmaya katılan 49 proje, Hükümetçe kurulan yabancı ve Türk sa
natkâr ve bilim adamlarının yer aldığı tarafsız bir seçici kurul tarafından 
incelendi. Bu seçici kurul çalışmalarını 20 Mart 1942'de tamamladı. 

Başbakanlık Anıtkabir Komisyonu, 23 Mart 1942'de seçici kurul ça
lışmalarının sonuçlarını kamuoyuna duyurdu ve ödüle değer gördüğü 
projeleri açıkladı. 49 projeden üçü "ödül verilmeye değer" bulundu. 
Bunlar Alman Prof. Johannes Kruger, İtalyan Prof. Arnaldo Fosehinive 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Profesörü Emin Onat 
ile Doç. Orhan Arda'nın projeleriydi.(*) 

Bakanlar Kurulu, 18 Kasım 1943'te bu üç projeden Prof. Emin Onat 
ve Doç. Orhan Arda'nın projesinin kabulü ile uygulanması kararım al
dı. Uygulanmasına karar verilen projenin özelliklerini, yapımcısı, şöy
le anlatıyor : 

4. Çankaya Etnografya Müzesi, TBMM'nin arkasındaki tepe (Karatepe), Ankara 
Kalesi, Bakanlıklar (Millî Eğitim Bakanlığı için ayrılan arsa) eski Ziraat Mektebi, 
Gençlik Parkı, Altındağ (Hıdırlıktepe) ve Gazi Orman Çiftliği (Bkz. 3. Notta adı ge
çen eser.) 

(*) Kabul edilen projenin sonradan uğradığı değişiklik için (Kâzım ÖZTÜRK-Ata'ya 
Rapor-Nurol Matbaası 1996, Sayfa : 178-180) bkz. 
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Sanatçının Eserini Açıklaması (*) 

Anıtkabir projesinin nasıl meydana getirildiğini Prof. Emin Onat şöy
le açıklamıştır : 

"Atatürk'ün başardığı devrimlerin en önemlilerinden biri, şüphesiz bi
ze, geçmişin gerçek değerini göstermek olmuştur. Osmanlı devri şerefler
le dolu bir devir olmakla beraber, itiraf etmek gerekir ki skolastik ruhun 
hüküm sürdüğü kapalı bir âlemden ibaretti. Gerçekte ise tarihimiz, bir 
zamanlar Ziya Gökalp'in "Ümmet devri" dediği bir içe kapanmış medeni
yetten ibaret değildi. Akdeniz milletlerinden birçoğu gibi, tarihimiz bin
lerce yıl önceye gidiyor. Sümerlerden ve Hititlerden başlıyor ve Orta As
ya'dan Avrupa içlerine kadar birçok kavimlerin hayatlarına karışıyor, Ak
deniz medeniyetinin klasik geleneğinin en büyük köklerinden birini teş
kil ediyordu. Atatürk, bize bu zengin ve verimli tarih zevkini aşılarken, 
ufuklarımızı genişletti. Bizi ortaçağdan kurtarmak için yapılmış hamle
lerden en büyüğünü yaptı. Gerçek geçmişimizin ortaçağ değil, dünya kla
siklerinin ortak kaynaklarında olduğunu gösterdi. 

Gerçek milliyetçiliğin, içe kapanmış bir ortaçağ gelenekçiliğinden as
la kuvvet almayacağını, onun yalnız ortak ve eski medeniyet köklerine in
mekle canlanabileceğini anlattı. Avrupalılaşmakla, medenileşmekle, mil
lileşmenin aynı şey olduğunu, bundan iyi hangi fikir ifade edebilirdi? 

Bunun içindir ki biz, Türk milletinin skolastikten uyanma, Orta-
çağ'dan kurtulma yolunda yaptığı devrimin Büyük Önder için kurmak is
tediğimiz anıtın, O'nun getirdiği yeni ruhu ifade etmesini istedik. Bu ruh, 
milletin içinden geçtiği medeniyetlerden birine ait, ölümlü bir ruh ola
mazdı. Atatürk'ün dehası bize gösterdi ki, dünyanın en büyük medeniye
ti olan Sümer medeniyeti, Türkler tarafından yaratılmıştır. O önce Akde
niz medeniyetinin temeli olduğu gibi, zamanımızda dünya medeniyetinin 
köklerini aynı yerde bulacaklardır. İşte bunun içindir ki batılılaşma yo
lunda en büyük hamlemizi yapan Ata'nın Anıtkabirini, bir sultan veya 
veli türbesi ruhundan tamamen ayrı, yedibin yıllık bir medeniyetin, ras
yonel çizgilerine dayanan klasik bir ruh içinde kurmak istedik. 

Uzun yıllar dayanabilecek yapılar kurulmak istenilirse tabiatın vergi
sinden başka bir şeye gitmemek gerekir. Ancak tabiatın taşıdır ki vakar 
ile ihtiyarlar. Bu itibarla anıün taştan yapılması düşünülmüştür. Anıtın 

(*) Anıtkabir Tarihçesi, Genelkurmay Başkanlığı 1994, Sayfa : 21 
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mimar î kuvvet i her taraftan görünüşün aynı olması ile husule geleceğin

den, bu nokta gözönünde tutulmuş, binanın dışının bir maske hal inde 

o lmayıp, içinin bir ifadesi olarak yaratı lması önemle dikkate al ınmıştır . 

Atatürk 'ün Lâhdini ihtiva eden Şeref Holü, dış mimar îden kuvvet le 
görünecek ve abideye etki verecek şekilde bütün kitle aras ından yükse l 
ti lmiştir. Bu holün etrafı birinci katta müzelerle Atütürk 'ün hatıralarıyle 
sarı lmıştır. Abide, meydandan merdivenler vasıtasi ile altı metre kadar 
yüksel t i lmiş bir platform üzerine oturtulmuş, zemin kapal ı ve küçük 
pencerel i masi f bir duvar şeklinde tutularak, bunun üzerine, Ankara 'n ın 
güneşl i ikl iminde büyük ışık ve gölge kontrastları yapacak taş kolonlar
la çevri lmiştir. Programda istenen, uzaktan görünüşteki azamet ve kud
ret ifade edilmiştir. Kolonadın üzerinden taşan ve tabutu andıran kitle
nin dış duvarları İstiklâl Savaşı ve büyük Türk İnkılâbını canlandıran 
rölyeflerle süslenmiştir. " 

ANITKABİR'İN TEMELİNİN ATILMASI 

4 Temmuz 1944'te proje sahipleri ile Bayındırlık Bakanlığı arasında 
sözleşme imzalandı. 

9 Ekim 1944'te büyük bir törenle temel atıldı. 

Atatürk'ün cenaze törenleri için gerekli ödeneği sağlamak üzere 
3540 sayılı, Anıtkabir'in yapımı için 4677, 5581 ve 5776 sayılı kanunla
rın hazırlanmaları, görüşülmeleri ve kabulleri tutanaklardan aynen 
alınmış, ayrıca, kanun dosyalarında bulunan önemli belgelere de yer 
verilmiştir. 
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b) ÖNEMLİ BELGELER 

Ankara 

14 JLI / 193$ 
Yükseli Reisliğe (« ) 

ATATÜRKÎN, O, Mukaddes Şahsiyetin kuts iyet ini ta ki i r ve tattsarek rulh-

unu taz iz iç in Bütün V i l âye t l e r halkının cenaze töreninde Bizzat bu

lu la rak • , elemnak mera«ine i ş t i r ak arzusumun »ütü» Vatandaşlarım + 

kale ler inde yer almış »Idugumda as la şüshe yskdur hal »uyle ikea f t -

Jlea tahakkukuna imkan elaiyan su Umumi iştiyakım velev mamem «lsun 

tatmini i ç in merhumum gsk sevdiği aziz yurdunum Bütün V i l âye t l e r ind 

en s i r e r t » r * a T«prük ce ls »lunarak mübarek kabrinin Su teprak la r l a , 

örtülmesini ,ve, l i i l l i Hakimiyeti temin, ve tes i s esemek şu karş ın ız 

daki (EĞK1KI1LİK ferifcijfiîİSBİR) mefharet levhasının Riyaset kürsüsüne + 

ta l ık i ' îa yegane saik » lan 0 mukaddes Atanın şahsiyeti kec l i a muvahe-

cesinde her an t e c e l l i ve tecessum etai^ elaak uzervie b i r Büstünün 

:r.j2>:ur lî^hanır. i l^ ınu iaiıai surett* konula.«*ı lüzumunu arz v * t e k l 

i f ey l e r i a . 

Uınıuni llcyct karan : X»X.;at Mıbw 

(*) Bu öneri Genel Kurulun, 14.11.1938 tarihli 4 üncü Birleşiminde geri alınmıştır. 

(K.Ö.) 
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T. C , 
BAŞVEKALET 

KARARİ AR DAİRESİ MODOltLÜfîC 
S»« THiyUk i . i l l e t ı-eclİ3J Yüksel: 

2 8. TEŞ.EV. 1938 

Re i s l j ,:i ne 

îstonbulde bulunan Reisicumhur Atatürklün r r h s t s ı z -

l ı l c l r jnın ş imdi l ik Ankçri-ya gelmelerine rac ni olduğu doktor lsr t ; -

rı-îmâan i fcde edilmesine binaen 29/i lk teşr in/I?38 Cumhuriyet Bay 

remi i\? I/i'ıCinci teşrin/1938 Büyük Mi l l e t K e d i s i n i n açılma mera

simine r iysset buyuraraeyecükls r ı n ı n, Teşk i l â t ı Escsiye* Ksnununun 33 

üncü maddesi mucibince,BUyük t i i l l e t Mecl is i Yüksek R e i s l i ğ i n e e rs i 

nn İcrr V e k i l l e r i Heyetinin 28/I0/S38 t ? r i h l i top lant ıs ında ksrsr 

ver i l n i ş t i r , 
Key f i y e t i Yüksek kntınızp arz ederim. 

B n çveki l 

T, İî. M. M. EVRAK KALEMİ 

fr—ırc„, 

I 
T . r-TFrfftf 

K»n ntar Vultmi 
T. B. M. M. 
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T. C 
IJA.ŞVEK/tl,ı: I 

Y..ı t|kH DJrt.i 

Büyük E i l l e t l iecl ls i Yüksek Huzurlarına 

Ankara Keb'usu Reisicumhur Atatürk'ün, müdavi ve müşavir 

tediplerinin verdikleri İ l i ş i k raporda göster i ld iğ i veçhile sonteşri-

nin ononcu perşembe günü s: 9 D: 5 te terki hayat et t ik ler in i onulm

aca ve teessürlerle arzederim , 

ffc£> I I - XI - 1938 Başvekil 

C . 

<-:-l< ~ T ~ 

I I 

J 

T. D. M. r: EVT.FÇ KALEMİ 

Numera...-j6j&J£. ^ 

T. B. M. M. 
K™ -'ar '-'alfini sL-< 
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KİYANKTlCOM 11171* 

U M U M İ ıt/tTirı.tı.l 

" İl 
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F. B. M. M. Riyaseti Kâtibi Umumiliği Kanunlar kalemi 

Müsveddeyi ynzaıı Sadıra No. [ Sevk tarihi •! 

fil/f I //ty/f/t 

Sayın idare heyetine 

»eisicuBihnr Ve Ankara Mâraso *tatürkün I O A V I S 3 8 

tar ih in le terkihayat e t t i k l e r in i b i l d i r en Bmgvekâletin 

I I / XI / 1938 tar ih ve 6/4580 s a y ı l i tezkeresi nnınî heye -

t in 11 ./XI / Î838 t a r i h l i üçüncü inikadında okumaıstur , 

Arzeylerim . 

8 ^ ! * ? / ^ Katibi utmmî 

O / 
c — ^ 
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T. B. M. M. Riyaseti Kâtibi Umumiliği Kanunlar kalemi 

JI / XI / 1938 t a r i h ve 6/4580 numaralı tezkere kar -

si l iğ idir t 

Terki hayat e t t i k l e r i b i l d i r i l e n Reisicumhur ve An -

kara Mebusu Atatürkün yer ine int ihab ı mebusan kanununun maddei-

mahausasina tevf ikan d iğe r in in seçi lmesini d i l e r im , 

Müsveddeyi j'azan Doıyau : Sadrra No. Sevk târihi 

Başvekalete 

B . M . is . Re is i 
2 JiltâJf 

1083 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

T.C. 
B A Ş V E K A L E T 

30/3/1939 

Yut tşUrî Dairesi 
Müdörlifü 

7$U Türkiye Büyük E i l l e t Meclisi Sayın Reisi 

Mustafa Abdülhelik Rende 

Ebedi Şefimiz Kemal Atatürk'ün tabutlar ının Pasettepe'de 

inşası mukarrer kabir ler inin hitamına kadar elyevm mahfuz bulunduğu 

Etnografya müzesinde hazırlanan kabre muvakkaten defni yarınki 

5l/mart/I939 cuma günü saat on birde icre k ı l ınacakt ı r . 

Türkiye Büyük Mil let Ked i s in in Yüksek Mümessili s ı f a t i l e 

Zatı Samllerlnln mezkur saatte müzede bulunmalarını tazimatımla 

r ica ederim . Başvekil 
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finkpra . 
3I/III/I939 

Ebedi şef Atatürk İç in inşası mukarrer anı t - kabrin hitamına kedar 

helen bulunduğu Btnofrafya *"!zesi dahilinde muvakkaten yapt ı r ı l an medfene 

31 i.:art 1939 cuma günü saat I I de BQyOk fcillet meclisi r e i s i ebdulhallk 

Rende»Başvekil Dr.Refik Saydam^ Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, 

Riyaseti Cumhur umumî kât ib i Ke.T-al Gedeleç, Riyaset}.- Cumhur Başyaveri b i n 

baş ı Celal i'îner ve Ankara Val i ve Belediye r e i s i Nevzed Tandogan'm huzur-

l a r ı y l e konulduğunu gösteren bu protokol tanzim ve İmza ed i lmiş t i r . 

BHyük » . i l l e t meclisi 
r e i s i 

Başvekil Genel Kurmay 
Başkanı 

V 

RiyasetiACumhur Umumi 
Katibi 

Riyaseti Cumhur 
Başyaveri 

/nkDra v a l i ve 
Belediye r e i s i 
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r . c . 

B A Ş V R K A I.KT 

YMI Iflcri D»lr*ai 

S.,.: 
Türkiye Büytll: millet : > c l i ^ i YUk.-ek Rpicli-Mne 

Ibedî T>ef Atatürk için inşrsı mukarrer cmt-krbr in hitrminR Y.F.dvT 

h?lvr\ bulunıîu^u ?tnn£rrfya llüzesi dcbil irde nuvakkrtçn ynr t i r ı l ec meâ^enin^ 

Jl/î'p.rt ' l ° 3 9 terihinıie konuldu^Hmn dnir tanzin olunan Protokol V P koniler. 

krTrrin ı ro je r i r -sureti inçrsını cbRterer izehnrmesiîe b i r l i k te Arnlvip rr'< 

lanı lr^k <îzcre i l i ş i k nlrrok nunulmuştıır. 

A l ındı l ının bild i r i )nerİnp nUe«c^c1 erini rice eoerir. 

5 . I V . I 9 3 ? 

Ssrvekil 

I T. B. M. M. 
I Kr.ıı riar ''a'.'mi 

'ir. <r>Twtf 

yumara • 
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ATATÜRK muvakkat kabrinde 

Ankara, 31 a.a. - resmîdir t 

Ebedî Şef KSİAL ATATÜRKÜK tabutunun defnedileceği 

RaSattepedeki anıt - kabirin ingasının hitamına kadar elyevm 

bulunduğu Etnografya müzesinde ihzar olunan muvakkat kabire 

vazi ameliyesi bu gün, 31 mart 1939 cuma, saat I I de Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Dr .Refik 

Saydam, Genel Kurmay Başkanı kareşal Fevzi Çakmak, Cümhurriya-

seti Umumî kâtibi Kanal Gedeleç, Cümhurriyaseti Başyaveri Bin

başı Celâl Uner ve Ankara val i ve Belediye re i s i Nevzat Tando-

ğan hazır 61duğu halde yapılmıştır . Bu muvakkat defin yukarıda 

ismi geçen zatların imzalarını havi b i r protokol i l e tesbit 

edilmiş ve bu vesika Türkiye Büyük k i l l e t k e d i s i Riyasetine 

takdim olunmuştur . Ebedî Şefin daimî istirahatgâhına nakli 

anıt - kebirin inşasını müteakip millî merasimle yapılaaaktır . 
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BELEDİYE REİSLİĞİ 
müdürlüğü A n k a r a 

3 I 4 ' 1939 

u. sn 
M. 91 — 

S H O & A r MÜZESİ DAHİLÎNDE ATATüTiI UOT..IXı.T 
LJ3İİÎ İ IŞAATI ÎZ.VHJUKESİ 

1 - Atatürk auvakkat kab r i bujlı pro jeye tevflk.aa y u p ı l n ı ş t ı r 

2 - Lahi t i ç i n İ d s i n arel«n h ı f r l y e t t a dtgene taban zen in i g a y r ı a u ı t a ü ^ 
k-ya olup bu g y r ı ountu_,au mütecanis kayu aksanı crobetonla t e sv iye 
olurasuş Ta tesv iye batoıuı üzerine b i t u o l e İ zo l a syon y a p ı l a r a k üzer ine 
on a ant la y ine grobeton ü,oş«u.e ynp ı lu - i ^ t ı r . Bu ^Toboton düşes» p ro je 
s indeki oiayyen abatta a_kul î betonarme duva r l a r l a b l r l e ş t l r i l a i ç 
olup duva r l a r ın d ı ş ..koaıaı e vve l i denin ;ndt t av^d ; t e c r l d i y a y l hav i 
ç lnento ha rç l a s ıvandıktan sonru a l t tecviy:» b e ton : Üzerindeki t i t u . 
l as lusyon tabakas ı şakul an devau e t t i r l l n i y vs betonsz-t.e duva r l a ru ı 
dii» ha f r i ya t boylumu k ıssana t-Oİoa» t a ş ı kuru duvar o r ü l ' ü v ve tunun 
a_or lne on ctantla j r obe ton l ^ dcçeue t a ç k l l e û i l n i ş t l r . 

S a h i l i akuan i s e y i » n derununde uavadı t e o r i d l y e y i havi ç iuento ha rç l 
s ıvandıktan sonra y a l n ı s l ah te t ahs i s a d i l o n projede auayyeu aksaıs 
döşasv», d i v a r , kapak i s t i n a t y a r l e r i nerr.er I t cp l anu ı ş t ı r . Lahtın 
kapadı üzerine .;el»ock s ı k l e t e j E j t b l l h e sup ü derjirinden a l t h c : . : 
i k i ı_lll-.etrelik va Us t la. asa bay _J . l l ı : e t re l ik saç fc-.plansi.ik ^mo ' . ı i a 
aç parçadan t e ş k i l edi lnir , olup bu kapaklar ützt a ev iyes i hisı.sırci;, 
b i r kascı baton d l v a r l a r a coca la l a — d a n şor ldc n a h t ^ l i f yo r l r r lnâ ı -n 
e l ek t r i k k-ynu;;ı i l e t e sb i t e d i l c A ş t l r . Bu s u r e t l e aytılzuıs l ı i r p_;v 
i l l i n e . . e t i r i l u i ^ t l r . l a p - l d u r a n İç va d ı ş ı usul vc k v a id ine j a r e 
y - j l ı boy: i l e boyanu ıy t ı r . Kapaklar ın usor ina i k i kut ruba ro l t ;.ori 
İ a r en dt.şeue sev lyeoine kadar toprak konauvtur» D ' ş eae sevi . . -o inda: ; 
aut k ı s u ı | l a k t ı n duvur l ~ r ı asor iae sek iş sonti . : k; i l a l ı h ı n d a vu nro<»' 
du ısuayyen i r t i f a d a betonurue duv s r l a r va kapaklar üuerlne s-îrsaJ» 
kaplaacak s u r e t l l o b i r kürsüden o ü t e ş e k k i l d l r . 

3 - Tabutun l ah t e l a d l r l l u e a i a u e l i y a t ı l Tabutun ç i k l e t i 420 k i l . o lup 
l ah ta laziB j e l e n i s t i z a n va k o l a y l ı k l a i n d i r i l i p ç ı k ı n l ı s ı n ı toiâiı 
İ ç i n asker i f a b r i k a l a r d a den i r v e şo r t ağaç kul . .ş iarından takr iben 
150 k i l o s ı k l e t i nde b i r t a ş ı y ı o ı y a p t ı n l s ı g t ı r . işbu t a ş ı y ı c ı n ı n 
s İ n c i r tak ı l acak dört kolu ısevouttur. 

İ n a l l y s t a baglanaad~a evve l a ske r i f a b r i ka l a rdan o e l b e a l l a u vinç 
( o e r r i e ş k a l ) l a h t m uerkozina j ü r e aya r ed i l e r ek y e r l e ş t i r i l u i ç t i r . 
Udteakiben l e h t i n ü se r lno ı döşeoe sev iyes inde ve d - r k ı b u boyuna, 
hususi suret te İhza r e d i l e n üç notro uzunlusunda 10 x 10 ebadında ses 
a^-aç k a l a s l a r d i z i l e r e k muvakkat b i r döşjue i h s - r e d i l u i ş ve bu ka l a : 
l a r userine Berkesı v a s i y e t t e dea i r t a ş ı y ı c ı y e r l e ş t i r i l d i k t e n sonrr. 
tabut uevzu bulunduğu kürsüden hususi k o l l a r ı vo on asker in d e l i l e t i 
l e l a h t l a üzer indeki k a l a s l a r user inde bulunan d e n i r t a ş ı y ı c ı y a 
y e r l e ş t l r i l c i ş t i r . Deni r t a ş ı y ı o m ı n dört koluna* hususi sure t te 
y a p t ı r ı l a n ve b i r halkaya Barbut dürt k o l l u s i n c i r t a k ı l ı p halka d~ 
v i n c i n kancaaına g e ç i r i l m i ş t i r . Ce r r i eakal b i rua i ş l e t i l e r e k t , . ş _ -
y ı o ı ka las döşeaeden on aant ln kadar ka l d i r i l t . ! , ve müteakiben k a l a s 
lar a l ınarak tabut bu uuret le t a ş ı y ı c ı ü rer inde 1 ah t ı n tm- ortas ı ıu ia 
„;L-vju bulunaouj ı l s t l k a n e t t e inuo/e anada b i r şek i lde uua l l akta 
au lun iu ıu l f u ş tu r . B i l aha re /tıVaç y.:nq hic a i r tr>r fr dokum.'h:;ır.ı.: 
i » . a i r i l u i i ve .^ılblnUa :.i-u:i.- ..iı.ı_^:. vc I. 1 .i,-.:...... 

Uüteakiben deni r kapak lar » u « e r l e r inde cevout dör t l—İkaya - evve lce 
tabutun inuesinde ku l l n ı l an - c l n c i r t ı k ı l r a k ve ha lkac ı y lno asker i 
- "abrikalaroa s ı k l e t taslat. ; . . .:-ıhâus k u l l a n ı l , n b i r cırı.,-.. , raşiı-il:..;". 
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ANITKABİR 

BELEDİYE REİSLİĞİ 
MÜDÜRLÜĞÜ A n k a r a 

U. 9? I I 

M. sn. 

auretlle bu içi e gal 1.3*11 oüt»baooxa amal «lor roarlf etile birer birer 
lntizan ve suhuletin indiril mi çt ir . 

4 - Tabutun lahitten çıkarı 1LÜ ameliyatı » Tabutu lahitten çıkaruuk için 
evvalfi içi bog neruer kdnüniln zonin seviyesine kadar aökülneai ioap 
eder. Bu aueliyaniıı hitamını uatoakip denir k:ıpak üzerinde bulunan 
toprak ve ruberolt lovh.IL .n kaldırılıp denir lc.7>ukl_rxn elektrik 
V -yn -M 'W yine elektrikle keailerok yekpare bir halde bulunan kapak
lar iln kıuua ayrıl si 5 bulunaaalıtır. Bilahr.ro üçüncü UUDDEDE deiiir 
kapai.larm İndirilire e inde zikrolunan aneliyatın tekerürü İle kapakl&r 
birer birer kaldırılacaktır. Bu auelyuta buglaouzduu evvel halk^lur 
nıayene «diİDell ve kapakların kaldınıDU uaoliy.<t ında yine bu ndtol-.a-
BIA aceleler INIL laml PAKLA beraber kapak .yarinden kımıldatıldıktan 
T,OUN bir kaç defa uaraılaruk enaiyet ve İtina ile çıkarılsa, aı lftsiû-
dır. Bu aueliyutı da nateakdp acndukuyı lulıtın içinden alnak için 
yine açünoü auddede zikrolunan indirt» anal i>-atını aksine tekerrür 
ettinaea auretlle uanduka«ul tınu ısovsu deairu ta .jıyıcının kollarından 
zincirle vince takılnı v muallakta ve aeuinden yirci suutin irtifadc 
bulundurul nalı ve altına, tekrar cevau bahu seri -i.aç kul: alur vus 
edilerek yavayoa bu kalasların üzerine bırakılc.lıdır. 
Bu uuratle sanduka hususi kolları vacıtaaile nakle AUUDE bir VATiyot a 
girmiş bulunur. 
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T. B. M. M. Riyaseti Kâtibi Umumiliği Kanunlar kalemi 

Müsveddeyi yazan Doıyuı : Sadıra No. Sevk tarihi 

84 

Başvekalete 

5 / IV / 1939 tarih ve 6/1667 numaralı, tezkere kar -

Siliğidir t 
«S, 

r 

Bsedv şef AtatOrk'laifr inşası mukarrer Anıt - Kabrin 

hitamına sfrtmr jonogrfya müzesi dahilinde muvakkaten yaptı • 

ralan medf enine 31 Mrt 1939 tarihinde konulduğuna dair tan • 

zim o lan an Protokol ve- kabrin Projesi ımhafaıa edilmek Örfe 
alınmıştır . cfvpttt^J^ . 

B m it • V • Reisi 
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c) Atatürkün Cenaze Merasimi İçin Yapılacak Sarfiyat Hakkında 
3540 Numaralı Kanun 

T.C. 
Başvekâlet 14-XI-1938 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı : 6/4597 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisl iğine 

Atatürk 'ün cenaze merasimi için yapı lacak sarfiyat hakk ında Mal iye 
veki l l iğ ince hazır lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 13 - XI - 1938 tarihin
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırı lan kanun lâyihası esbabı mucibes i le 
birl ikte sunulmuştur . 

Başveki l 
C. Bayar 

Esbabı Mucibe Lâyihası 

Atatürk 'ün aziz naşının Ankaraya nakli, burada yapı lacak cenaze me
rasimi ve bu vesile ile Hükümet merkezine gelecek askerî kıtaatın nakil 
ve iskân masraflari le ecnebi rical ve heyetlerin memleket imizde misafir 
edi lmeler ine müteferri a le lûmum masraflar için ne miktar tahsisata ihti
yaç hâsıl olacağını bidayeten tahmin ve tespit e tmek m ü m k ü n o lamaya
cağ ından azamî bir had tayin edilerek bu had dahi l inde iht iyaca göre te-
diyat icrası ve bu suretle tahakkuk edecek hakikî miktarın b i lâhare tah
sisat kaydedi lmesi daha uygun görülerek kanun lâyihası o yo lda tespit 
edilmiştir. Tediyat icrasında herhangi bir teahhürün önüne geçmek üze
re sarfiyat evrakının Divana badessarf ibraz edilmesi ve masraf ın ist isnaî 
mahiyet i itibarile de sarfiyatın Başvekâletçe teşkil edi lecek bir komisyon 
marifeti le icrası ve bu komisyonun tasdik edeceği evrakı müsbi te ile ikti
fa edi lmesi zarurî görülmüştür. 

Karşı l ığa gelince : Teşrinievvel nihayeti itibarile elde edi len var idat 
fazlası yapı lacak sarfiyata aid tahsisatı karşı lamaya müsa id o lduğundan 
ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

T .B .M.M. 
Bütçe Encümeni 14 - XI - 1938 
Mazbata No. : 2 

Esas No. : 1/1153 

Yüksek Reisliğe 

Atatürk 'ün cenaze merasimi için yapılacak sarfiyat hakk ında o lub 
Başvekâlet in 14 - X I - 1938 tarih ve 6/4597 sayılı tezkeresi le Yüksek 
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Mecl ise sunulan kanun lâyihası Maliye vekili Fuad Ağral ı ve Haric iye ve
kili Şükrü Saraçoğlu hazır oldukları halde okundu ve konuşuldu : 

Atatürk 'ün aziz naaşlarının Ankara 'ya nakli ve Ankara 'da yapı lacak 
cenaze meras imi ve bu vesile ile Hükümet merkez ine gelecek askerî kıta
atın nakil ve iskân masrafları ile ecnebi rical ve heyetlerin memleket imiz 
de misafir edi lmelerine müteferri b i lûmum masraflar için ne miktar tah
sisata ihtiyaç hâsıl olacağı bidayeten tahmin edi lemediğ inden bu iş için 
azamî bir had olarak (500 000) lira tahmin edilerek tahakkuk edecek ha
kikî sarfiyatın bu had dahil inde tediyesi düşünü lmüş ve tediyatta her 
hangi bir teehhürün önüne geçmek mülâhazasi le de sarfiyat evrakının 
badessar f Divana ibrazı ve sarfiyatın Başvekâletçe teşkil edi lecek bir ko
misyon marifeti le icrası münas ib görülerek lâyihanın bu maksadlar ı da 
temin eder şekilde hazırlandığı anlaşılmıştır. 

İzah o lunan esbabı mucibeye ve yapı lacak sarfiyatın istisnaî mahiye
tine b inaen lâyiha esas itibarile Encümenimizce kabul edi lmiş o lup mad
deler üzer inde yapı lan müzakere neticesinde Maliye bütçes inde bu hu
sus için yeniden bir fasıl açı lacağından kanun metni bu ciheti aç ıkça 
göstermek üzere değiştiri lmiş ve Başvekâletçe teşkil edi lecek olan komis
yonun kabul ve tasdik edeceği evrakı müsbitenin Divan taraf ından da ay
nen kabul edi lmesinin tabiî ve muvafık olacağı düşünülerek bu cihet 
hakk ında ibarede ayrıca bir değişiklik yapı lmasına lüzum görülmemişt i r . 

Lâyiha, müstacel iyet ine binaen bu günkü ruznameye al ınarak terci-
han müzakere dileğile Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek 
Reisl iğe sunulur. 

Reis R. V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal R. Karadeniz 

Kâtib 
İstanbul Ankara Balıkesir 

F. Öymen Y. G. Kargı E. Adak an 

Çorum Diyarbakır Gazi Anteb 
E. Sabri Akgöl R. Bekit A. H. Aye rdem 

Gümüşane İzmir Kas tamonu 
D. Sakarya H. Çakır Tahsin Coşkan 

Kayseri Kırklareli Kırşehir 
N. Kerven Ş. Ödül M. Seyfeli 

Kocaeli Konya Malatya 
A. S. Akbaytuğan N. H. Onat O. Taner 

Manisa Maraş Mardin 
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T. Türkoğlu 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

R. Basara 
Sivas 

A. Tiridoğlu 

Muş 
Ş. A taman 

Tokad 
S. Genca 

Ordu 
H. Ya lman 

Trabzon 
Sırrı Day 

R. Erten 

Yozgad 
S. İçöz 

Yozgad 
Sungur 

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ 
Atatürk'ün cenaze merasimi için yapılacak sarfiyat hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

B Ü T Ç E ENCÜMENİ MAZBATA MUHARİRİ RAİF KARADENİZ (Trab

zon ) - Atatürk 'ün cenaze merasimi için yapı lacak sarfiyat hakk ında bir 

kanun lâyihası vardır. Encümen namına bunun tercihan müzakeres in i 

teklif ed iyorum. Zaten tahsisata aid bir lâyihadır, bir defa müzakereye tâ

bidir. 

B A Ş K A N - Lâyiha tevzi edilmiştir. Teklif mucib ince ruznameye al ına

rak müstace len ve tercihan müzakeresini reye arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler. . . Lâyihanın müstacel iyetle ve tercihan müzakeres i ka

bul edilmiştir. 

Lây iha tevzi edilmiştir. Heyeti umumiyes i hakk ında müta lâa var mı? 

ALİ M U Z A F F E R G Ö K E R (Konya) - Sayın arkadaşlar; büyük bir ma

tem içindeyiz. Atatürk'ü kaybetmekten büyük keder olur m u ? 

Türk milleti, onun siz sayın mümessi l ler i pek iyi bilir ve bil irsiniz ki, 
Türk milleti çok vakurdur ve iradesine hâkimdir, kederini iç inde saklar. 
Fakat bu sefer kederi, irademizin hududunu aştı ve gözler imizle bü tün 
Türk mil letinin gözünden acı yaşlar aktı ve akıyor. Başka türlü olabilir 
mi? Atatürk 'ün ve onun eseri etrafında demirden bir çember gibi toplan
mış olan Türk milleti, onu arasında görmediği için duyduğu acının hu
dudu olur mu? 

O, Büyük insan Türk milleti için, bütün dünya için neler yapmad ı . 

Türk milletini kurtaran, ona bir vatan yaratan bu büyük Türk evlâdı bi

z im için neler yapmadı . 

Aziz arkadaşlar; hepimiz pek iyi biliriz. O, yalnız milleti için çal ışma

dı. Türkün en eski zamanlar ından beri yaratıcı dehası ile binbir medeni 

yet kurmuş ve bunu dört bir tarafa götürerek insanlığın saadet i ve me 

deniyet in terakkisi için ölçüsüz hizmetler yapmış olan büyük Türk ırkı-
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nın unutu lmaya yüz tutmuş olan deha ve kudretini bin bir fazileti ve bü
tün milletle beraber inkılâb ve savaş alanlar ında yeniden dünyaya tanıt
t ıran o değil mi? 

Tam manasi le müstakil ve millî hakimiyete ve sevgiye dayanan kuv

vetli bir Devlet kurmak suretile dünya pol i t ikasında yurdumuz için za

man, z aman yer almış ihtirasları, ihtilaf mevzularını kökünden kopar ıp 

atan, yak ın Şarkta, ön Asyada mütekabi l hürmet üzer ine kuru lmuş bir 

emniyet ve sulh havası yaratan, her tarafa Türkü sevdiren ve saydıran o 

değil midir? Hangisini sayayım? 

Arkadaşlar ; Atatürk'ün bu kadar büyük bir eseri nasıl kuvveden fi'le 

ç ıkardığını b i lmek lâzımdır. Bu zaten bir sır değildir. Müteadd id defalar 

o bu sırrı memleket ine, millete tevdi etti ve dedi ki : Türk milleti kadirşi

nastır. Türk mil letine kendini sevdirmek için evvelâ ve her şeyden evvel 

Türk milletini sevmek lâzımdır. Onu sevdikten sonra hayatını , çal ışması

nı, her şeyini onun emrine tahsis ettikten sonra o sevgisini es i rgemez ve 

bu suretle insan Türk milletile beraber neler yapmaz ve neler yapmamış 

tır. 

Atatürk 'ün bu dersini, Atatürk 'ün Türk tarihinden ç ıkar ı lmış olan bu 
hakikat i bize ifade etmesi yer inde idi ve zaten bu, arkadaşlar, sizler için, 
sayın millet mümessi l ler i için, bir sır değildi. Sizler müteadd id defalar 
onun irşadile Türk milletine taallûk eden kararlarınızı Türk mil let inin ta
r ih inden, real iteden ve hakikî menfaat lerden mü lhem o lmak üzere aldı
nız. Kuvveden f i l e çıkardınız. 

Arkadaşlar , fanî Atatürk hayata gözlerini kapadı. Ona sordular, mü
teaddid defalar söylendi. Sizden sonra ne o lacak? O dedi ki, benden son
ra Türk milleti işin başındadır. Benim eserim ona emanet edi lmiştir. 

Arkadaşlar , Atatürk 'ün, vatanı kurtarmak ve inkılâbı ya ra tmak için 

takib etmiş o lduğu yolu hep biliriz. Fanî Atatürk aramızdan ayrı ldıktan 

sonra ayni yo ldan yürümek suretile ilk kararını verdi. Onun ölümile , boş 

kalan Cumhur riyasetine milletin kalbini ve inkılâb tarihini yok layarak 

bir namzed seçti, bu ağır vazifeyi ittifakla İnönü'ye verdi. 

Atatürk müster ih ol! Milletin, eserinin başında nöbet bekl iyor ve bu 

da ima böyle olacaktır. 

RAS İH KAPLAN (Antalya) - Atatürk, büyük insan; ne mut lu sana, 

mut lu olarak doğdun, mutlu olarak tahsil hayatını arkadaşlar ının ara

s ında mümtaz olarak bitirdin, hayata, millet h izmet ine böylece girdin. 

Günler in, da ima şerefle ve altın yazılarla, Türk mil letinin tar ihinde yer 

a lacak menkıbeler le dolu bir surette geçti. Aramızdan çeki lmen, bu gün 
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şu fani â leme veda ederek daha geniş bir â leme göçmen, bütün dünya 
mil letlerini Türk milletile beraber senin matemine iştirak ettiriyor. Ne 
mutlu sana Büyük insan. Bütün dünya milletleri ac ımıza iştirak ediyor. 
Biz imle beraber Atanın yasını tutuyor. Atanın büyüklüğü önünde bü
tün, Türk milletile beraber, dünya milletleri onun büyük lüğünü sayarak, 
onun yaptığı işlerin azametini sıralıyarak ona tahsis ettikleri yazı ları ve 
biz im matemimize iştirak için gösterdikleri yüksek alâkalar, Türk mil le
tinin yetiştirdiği evlâdın ne kadar büyük, ne kadar kıymetl i o lduğunu ve 
yapt ığ ı hizmetlerle kendini bütün dünyaya nasıl tanıttığını gösteriyor. 

Arkadaşlar , tarihte çok büyükler gelmiş geçmiştir. Fakat Atamız ın 

büyük lüğü o kadar büyüktür ki... Türk milleti nerede s ık ışmışsa oraya 

yet işmişt ir . Trablusgarpde mi ararsın, Çanakkale de mi ararsın Bi lhassa 

son istiklâl mücadeles inde Türk ulusunun başına geçerek ona şerefli is

tiklâl zaferini kazandırmıştır . Ondan sonra Türk u lusunun, Türk yurdu

nun yükse lmes i için bütün milletler arasında Türk mil let inin lâyık o ldu

ğu mertebeyi bulması için, onu her yerde, Türk mil let inin önünde , mu

zaffer kumandan , muzaffer siyasî olarak görüyoruz. Bu gün Ata, yapt ığ ı 

inkı lâplara, kurduğu müesseselere iman ederek, emniyet ederek aramız

dan çekilmiştir. 

Bu emniyet ve it imadı şu Meclis, geçen gün geçirdiği tecrübe ile, bü
tün dünyaya karşı gösterdi. Onun için ne mutlu Büyük Ata sana. Seni, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Meclisi ilk açtığın gün, isim verdiğ in 
bu Mecl isle sen hakikaten, seni takib edecek bir Mecl is kurmuşsun . O 
Mecl is , senin eserini, daha ilk anda koruyacağını büyük kararlari le bü
tün dünyaya karşı göstererek kanaatini izhar ederek meydana çıktı. 
O n u n için Büyük A ta ne mutlu sana. Kurduğun eser da ima bütün mil
letler aras ında gıpta edilecek, hayretle ve hürmet le görülecek vaziyette 
yaşıyor ve yaşayacak. 

Milletin genci, ihtiyarı, çocuğu, anası, babası, okumuşu , okumamış ı , 
en ücra köşelerden tutunuz da en büyük şehirlere gel inceye kadar gün
lerden beri Atasının matemi le yaşıyor. Ne kadar ve ne kadar kendis ine 
tazimlerimizi , minnet hislerimizi duyurmak için ağlasak, s ız lansak yeri
dir. Son söyleyeceğim; Ata, biz Türk milleti ve Türk Ulusu, hepimiz sen
den razıyız, sen bize hiç kimsenin yapamadığ ı ve yapmayacağ ı hizmet le
ri yapt ın, Al lah de senden razı olsun (Bravo sesleri, alkışlar). 

M U H İ D D İ N BAHA PARS (Ordu) - Aziz kardaşlar ım! Bu gün bu hitab 
tamami le yerindedir. Size ve bütün millete aziz kardeşler im d iyorum Es
kiden de böyle hitablar yapıldı. Fakat bu günkünün manas ı başkadır . Bu 
gün 3 yaş ındaki çocukla 80 yaşındaki ihtiyarın ayni göz yaşlar ı döktüğü-
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nü, bir kardeş gibi bir baba için ağladığını görüyoruz. Dünyada ilk defa 

olarak 3 yaşındaki çocukla 80 yaşındaki ihtiyar kardeş oluyor. Hastal ık 

baş ladığ ındanber i çektiğimiz iztirablar, 5 gündenber i her evin pencere

sinden, her sokağın köşesinden, her mektebin bahçes inden ve her 

Türk 'ün kalbinden fışkıran hıçkırıklar bizi birbirimize bir kere daha ve 

daha çok bağladı . Büyük Atatürk 'ün 6 aydanberi eridiğini, yavaş yavaş 

müth iş akibete yaklaştığını yaşlı gözlerle görüyorduk. Fakat onun irade

sinden o kadar emindik ki, o büyük irade bu müthiş hastal ığı ve insafsız 

eceli bile durdurabil ir diyorduk. Evet arkadaşlar bu çok görüşüldü ve çok 

yazı ldı. Onun iradesi istiyorduk ki, insafsız ve onulmaz hastalığı , yenil

mez eceli de mağlûb etsin. Bu hal ona gösterdiğimiz i t imadın, sonsuz iti

madın en büyük delili addedi lse sezadır. Fakat ne yapal ım ki, A l lahın ve 

tabiatin dediği oldu. 

Fâni Atatürk için, her fâni için olduğu gibi, nihayet müth iş akıbet te

celli etti. Ö lüm. Fakat Al lah ta, tabiat ta bilsin ki ö lüm hiç bir zaman bu 

kadar zal im, bu kadar muzl im olmadı. Ölüm, hiç bir zaman dünyada bu 

kadar umumî teessür uyandırmadı . Ölüm, hiç bir zaman kanlı göz yaş-

larile bu kadar birlik vücude getirmedi. 18 mil lyon Türkün, vatanın her 

taraf ından yükselen hıçkırığı, teessürümüzü göstermeğe kifayet etmiyor. 

O kadar büyük adama, bu kadar büyük milletin mersiyesi ancak bu ka

dar azametl i olabilirdi. 18 milyon Türk, 3 yaş ından 80 yaş ına kadar, ay

ni teessürle ağlıyor,ayni azap ve ıstırabı çekiyor. Bütün dünya da böyle. . 

Biz, o Türk olduğu için iftihar ediyoruz. İnsan olduğu için de dünya ifti

har etti. Matemini müşterek tutuyoruz. Biz babamızı , şefimizi, Atatürk 'ü

müzü kaybett ik. Dünya da en büyük adamını kaybetti. Biz imle ma tem 

tutan medenî âleme buradan teşekkür etmeği bir vazife bi l ir im. Fakat şu

nu söylemeği bir vazife bi lmekteyim : fâni Atatürk öldü.. Cismi, fâni olan 

cismi aramızdan ayrıldı. Fakat ruhu müebbeddir , kalbler imizde yaşıyor. 

Dünya bilsin ki Türk milleti dâhi Atatürk gibi ondan aldığı kuvvet le , kal

b ine do ldurduğu muhabbet le , kalbine yığdığı ruh ve enerji ile onun gibi 

hareket edecek. Vatanı için onun emrettiği gibi kıskanç olacak, haysiye

tini, şerefini onun istediği, arzu ettiği gibi muhafaza edecektir. Dünya bil

sin ki haysiyeti, şerefi dahi l inde Türk milleti Atatürk gibi sulh koruyucu

su olacaktır. Atatürk'ün gittiği yo ldan gitmek bizim vazifemizdir. Fakat 

bu yeisl i günlerde bu çok kederli günlerde dünyanın bi lmesini ist iyoruz 

ki yeş imiz ; füturumuz çok sevdiğimiz bir babayı -ne diyeyim- onun en 

büyük vasfı Atatürktür, Atatürkü kaybett iğimizdendir. Yoksa maziye ba

kan gözlerimizi istikbale çevirdiğimiz zaman ist ikbal imizden dün olduğu 

gibi eminiz. Biz Atatürk 'ün bu günkü nesli onun sayesinde iki kere Türk 
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olduk, iki Türk kadar kuvvetliyiz. Vazifemiz onun bize bıraktığı emanet i 
onun istediği gibi, muhafaza etmektir. Onu yapmak için de bir an geri 
durmayacağ ız . Burada bir küçük çocuğun feryadını haz ı r lamaktan ken
dimi a lamıyorum. Zavallı çocuğa o zaman demiştik ki : yavrum, sen da
ha küçüksün, elbette görürsün, zavallı göremedi.. . . 

Geçen sene manevra için Aydında idik. İstasyonda Atatürk 'ü bekl i

yo rdum. Mektepler toplanmış, halk birikmişti. Beş, altı saat bekled ikten 

sonra, Atatürk 'ün treni durmadan geçti gitti. Bir hıçkırık duyduk. Yed i 

yaş ında bir kız çocuk durmadan ağl ıyordu. Yanına gittik, ne var yav rum? 

Annes i izah etti : Atütürkü görmediği için ağl ıyordu. Ne bil irdik bir daha 

onu, Atayı göremiyecekti . Artık biz de göremiyeceğiz. Zavall ı yavruya te

selli verdik, çocuksun dedik, daha küçüksün o da aslan gibidir. Büyür

sün, ne vakit olsa görürsün. Çocuğun ismini b i lmiyorum. Fakat zavall ı 

yavru göremedi . 

Zaman ında yaptıklarını okur, anlar, dinler, o da görmüş gibi olur. 

Atatürk 'ü hepimiz ne kadar severdik, ne kadar severdik, ma lûm, fakat 

k im derdi ki anası, babası öldüğü vakit gülen üç yaş ındaki çocuk, 

Atatürk 'ün ö ldüğünü işitince hıçkırarak ağlasın, k im derdi ki kö türüm, 

yatağ ında yatan ihtiyar ile üç yaşındaki bir çocuk büyük ölü için aynı te

essürü duysun. Kim derdi ki on sekiz milyon Türkün baş ında bu lunan 

bir Re is icumhurun ö lümü dünya için azîm bir hâdise olsun. 

Onu müebbeden kaybettik, cismini kaybettik. Ruhu da ima iç imizde 
yaşayacak birbirimizi gördükçe onu hatırlayacağız. Yapt ığ ı eserleri gör
dükçe onu hatırlayacağız, her iyi iş yapı ldıkça onu hatır layacağız ve yal
nız biz değil evlâdlarımız da, onun müebbet hatırasile yaşayacak, onu ev-
lâdlarımız da bizim gibi hürmetle, minnetle ve hatta bu günkü gibi, sıra
sı gel ince göz yaşlari le hatırlayacaktır. 

Atatürk öldü. Büyük namı Türk milletile, müebbet Türk milleti le ebe
diyete kavuşsun, ebediyete mazhar olsun. Al lah size de, mil lete de, ne di
yey im, tahammül , sabır ihsan etsin ve Al lah bu milleti Atatürk 'ün istedi
ği saadet lere kavuştursun (Alkışlar). 

EMİN SAZAK (Eskişehir) - Evvelâ Atatürk 'ün yüksek ruhu önünde 

hürmet le , tazimle eğilirim. 

Atatürk 'ün, bu milleti ne halde bulup, nasıl meydana getirdiği hak

kındaki sözleri bütün arkadaşlar söyledi. Dünyada da bunu b i lmeyen 

yoktur. Yalnız, bana atî için dahi emniyet veren bir ciheti huzuru âliniz

de söy lemeden geçemiyeceğim. Atatürk 'ün z iyama ağlarken kendi ruhu

m a bakt ım. Bu kadar sarsı lmadan sonra bu milletin hali ve istikbali ne 

1099 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

olur ki endişesini bir an için hatır ladım. Bir de bakt ım ki, Türk milletini 
o yet işt irmiş, gideceği yolları açmış ve o millet açtığı yo ldan yürüyor ve 
yürüyecekt ir . Ruhu şad olsun, Ulu Atatürk en büyük vazifesini yapmış 
tır. Müster ih olarak yatsın. Al lah onun ruhunu en kudsî ulviyete eriştir
sin (Alkışlar). 

HİKMET BAYUR (Manisa) - Büyük kurtarıcımızı , büyük koruyucu
muzu , büyük şefimizi, büyük önderimizi , büyük arkadaşımız ı ve içimiz
deki en büyük kalbi kaybettik. Türk milletinin cevherini kendi dehasi le 
birleştirip azamî surette ver im alan büyük adamı kaybett ik. Türk tarihi 
kadar büyük, yeni devirler yaratmış, dünyayı alt üst e tmiş ve yen iden 
büyüklükler yaratmış tarih yoktur. Bu büyük adam tarihin bir devrini 
kapattı , yeni bir devir açtı. Sade Türk tarihi için değil, c ihan tarihi için 
de öyledir. 

Tar ihimiz in son safhalarında her mühim vakada onu ilk safta görü
yoruz. Daha mektebde iken Abdulhamid ' in ö ldürücü idaresine karşı ter
tibat, teşkilât yapanlar içinde buluyoruz, sürülüyor. Ondan sonra meş
rutiyet oluyor. Meşrutiyette ilk esaslı noktayı gören adam oluyor. Meşru
tiyet olur o lmaz İttihad ve Terakki Cemiyeti içinde, ordu pol i t ikadan ay
rılsın diye ilk o çal ışmağa başlıyor. Bazılarını o kadar kızdırıyor ki, ken
disini ö ldürmek istiyorlar, tertibat alınıyor. Ondan sonra Çanakkale 'de 
görüyoruz. Cihanın mukadderat ın ı değişt irmek için büyük Devlet ler Ça-
nakkaleye hücum ediyorlar. Orada Türk askerinin, Türk mil let inin em
salsiz cevheri , o büyük adamın dehasını buluyor. Birlikte düşman hücu
munu durduruyorlar , büsbütün yeni bir tarihî safha açılıyor. Bunun ne 
kadar büyük bir safha o lduğunu, cihan tarihinde ne kadar tesirler yapa
cağını ve Atatürk 'ün ne kadar büyük bir kumandan o lduğunu en iyi gör
müş , yazmış olanlar, gene oradaki düşmanlardır . Biz bile o kadar sarih 
ifade edememişizdir ve onlar bunu daha bu günkü dost luk kuru lmadan 
çok evvel yazmışlardır. 

Ondan sonra müterake oluyor. Mütareke olur olmaz mukaveme t gös

termek lâzımgeldiğini, felâkete rağmen bundan ürkmemek lâzım geldiği

ni ilk olarak Hükümete o yazıyor. Kumandanl ıktan çıkıp İstanbul 'a gelir

ken o vakit Eskişehir mutasarrı f ı olan Zekâi 'den, sancakta ne kadar si

lâh o lduğunu soruyor. Felâket anında ve herkes bunalmış iken doğru yo

lu buluyor. 

Bütün dünyayı yenmiş olan cihan galiblerine kafa tutabiliriz düşün-
cesile onlardan uzak Anado luda bir hükümet kurulmasın ı tasavvur edi
yor ve işe girişiyor. Herkesin başını düşündüğü; şurada burada çalıştığı 
bir anda o ne türlü hareket edi lmek lâzımgeldiğini keşfediyor. Bunun en 
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iyi şahidleri de yine ecnebilerdir. Erzurum'da silâh top lamakta bu lunan 

İngiliz miralayı hatıratında diyor ki; (Yeni müfettiş gel inceye kadar silâh

ları topluyorduk. O geldikten sonra artık silâh alıb İstanbul 'a gönderemi

yoruz ) . 

Ondan sonra Millî mücadele başlıyor, Hükümet i merkezde kuruyor ve 

sağlamlaştır ıyor, ondan sonra ordunun başına geçiyor, iki buçuk asır ev

vel V iyana 'dan beri gerisin geriye gelen Türkün aksi taliini Sakarya 'da 

durduruyor . Yeniden ileri hareket başl ıyor ve tarihte misli o lmayan bir 

zafer kazanıyor. Afyon'la İzmir arasında kendisinden kuvvetl i bir düşma

nı tamami le mahvediyor . Bütün askerî tarihlerde örnek olarak göster i len 

Kan Muharebes inden daha kuvvetli bir Dumlupınar Zaferi yapıyor . Bun

dan sonra baş döndürücü inkılâblar başlıyor. C ihan gal iblerine Türkün 

hakkını tanıtt ıktan sonra asırlardanberi Türkü zincirlerle bağ lamış olan 

bütün eski kayidları ortadan kaldırıyor, dini dünyadan ayırıyor. Mil letin 

yar ıs ına öbür yarısile eşitlik veriyor, analarımız, kız kardeşler imizi bize 

akran yapıyor, kanunlarımızı , hukukumuzu, her şeyimizi değiştir iyor, 

asrî leştiriyor, modernleştir iyor. O vakte kadar geri, iki as ırdan beri a lay 

ed i lmeğe lâyık addedi len Türk milletini herkes şerefli bir mil let diye te

lâkki ediyor ve artık Türkle alay etmek, Türkü hakir görmek, Türkü tah

kir e tmek dünyada unutuluyor, bilâkis Türk, en şerefli mil let lerden sayı

lıyor. Daha evvel Avrupa 'da ve dünyada mill iyetini saklamayı düşünen 

bir çok kişiler, Türk olmasalar bile Türküz demeye başlıyorlar. 

Sonra bize tarihimizi öğretiyor. Türk tarihi kadar ihmâl edi lmiş hiç bir 
şey yoktur. Onu inceliyor, tedkik ediyor, görüyor ki, bir çok Av rupa âl im
leri Türkün bütün medeniyet in başında o lduğunu bulmuşlar , fakat bir 
türlü itiraf etmek istememişlerdir. Bundan başlayarak tarihi derinleştir i
yor ve evvelâ bize gösteriyor. Sonra herkes itiraf ediyor ki, ilk medeniye t 
Türk medeniyet idir . Medeniyette Türk bütün milletlerin babasıdır . 

Ondan sonra asır lardanberi ihmâl edi lmiş olan bu memleket te bir 
kaç asır geri kalmış olan bu memlekette ekonomik inkılâb yapıyor. Yavaş 
yavaş kuvvetl i bir sanayi kuruyor ve gösteriyor ki, biz yalnız memur ve 
asker o lmak için yarat ı lmış değiliz. Dünyada mevcud bütün faaliyetlerde 
muvaf fak olabileceğimizi gösteriyor. Hem de bunu en müth iş iktisadî 
buhran ın bütün dünyayı sarstığı bir zamanda yapıyor. 

Ondan sonra, c ihanda büyük harbden sonra teessüs eden muvazene 
bozu lmaya başlıyor. Bir takım Devletler yeni yeni menfaatler temine kal
kışıyorlar ve muvaffak o lmağa başlıyorlar. Derhal Atatürk, o devrin icabı 
olarak Türkiye 'yi de bu Devletler gibi, yeni yeni menfaatler temin eden, 
büyüyen , i lerleyen bir millet olarak ortaya atıyor. Boğazlar Mukaveles in i 
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lehimize değiştiriyor. Hatay meselesini bildiğimiz gibi hallediyor ve orada
ki 100 binlerce Türke istiklâl temin ediyor. Binaenaleyh dünyada bir ta
raftan büyüyen ilerleyen Devletler, bir taraftan geri leyen Devlet ler var
ken, büyüyen, ilerleyen ve kazanan Devletler arasında Türkiye 'y i bu lun
duruyor. Bunları yaparken düşmanlar ının da gönlünü alarak yapıyor. 
Kimseyi aleyhimizde söyletmiyor; hem biz menfaatler temin ediyoruz, bü
yüyoruz , d inamik Devletler arasında yer alıyoruz hem de bundan muh
telif şekil lerde mütezarrır olanların dost luğunu perç inlemiş o luyoruz. 
Zanneder im ki bu kadarını hiç kimse yapamamışt ı r . Kendi ler ine menfa
atler temin eden diğer dinamik Devletleri ele alırsak görürüz ki, her mu
vaffakiyetleri üzerine düşmanlar ı kat kat düşman olmuşlardır . Türkiye 
böyle değildir, hem kazanmışt ır ve hemde k imden kazanmış ise o daha 
z iyade dostu olmuştur. 

Devlet adamının bir hususî hallerini ele alırsak şunları görürüz : 

O en müşfik bir arkadaştı . Herhangi bir arkadaşı , kendis ine keder im 
var dediği zaman, ona el inden geleni yapmas ın ve onun derdi le kendi 
derdi ile o lduğu kadar alâkadar olmasın; bu görülmemişt ir . O n u n kadar 
affedici bir Büyüğümüz olmamışt ır . Millî meseleler mevzuu bahis olur
ken amansız olurdu. Fakat millî meseleler vehamet in i kaybetti miydi der
hal babal ık, müşfiklik hissi galib gelir ve derhal affederdi. Bunlar ın yüz
lerce misal i vardır, içimizde doğrudan doğruya şahid olanları vardır. 

Her türlü muameleye tahammül eder bir adamdı . Samimî o lduğuna 
kanî o lduktan sonra ne söylerseniz kabul ederdi. Tarih dâvası en üzeri
ne a lmış o lduğu ve sökmek istediği bir dâva idi. Şahsî bir misal anlata
y ım. Bu dâva başladığı vakit ben Kabil 'de bu lunuyordum. Yaz ı lan ilk ki-
tab bana gelmişti. Ben de bir mütalea yazdım, alaylı idi, istihzalı idi. Zi
ra o k i tabdan kâfi derecede anlayamamışt ım. Ondan sonra Ankaraya gel
d im. Bana bir şey söylemedi, beş altı dane kitab verdi. Bazı fasılları çiz
mişti . Bunları oku, seninle sonra konuşal ım, niçin alay ettin biz imle de
di. O eserleri okuyunca haklı o lduğunu anladım ve evvelce bunlar ı bi lmi
yo rdum dedim, iş o suretle geçti. 

Öğretici, yetiştirici idi. Bir şey sorar, onun hakk ında yanl ış müta lea 

verirseniz öğretmeğe çalışır, kısa cümlelerle izah ederdi. O kadar kolay 

doğru yolu gösterirdi ki, iki kel imesi ile, aylarca düşündüğünüz bir şeyi 

aydınlatıverirdi. 

Manev î tahammülü kadar maddî tahammülü de har ikulade idi. 
Onun kadar çal ışkan adam görmedim ve onu görünceye kadar da tasav
vur ve tahayyül etmedim. Bir işi üzerine aldı mı, üzer inde 24 saat, 44 sa
at, 66 saat durmadan çalışırdı. Ben de kendimi mütehammi l zanneder-
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dim. Onu gördükten sonra tahammüle hayret ettim. Halbuki benden on 

yaş daha büyük, bu kadar meşakkat çekmiş bir vucudda, hayret verecek 

surette çalışırdı. Bir işi eline alır, üzerinde çalışır ve onu olgunlaşt ır ıp 

başkalar ına maledecek vaziyete getirirse devrederdi ve devamını ve şere

fini onlara bırakırdı, kendisi ise yeni bir iş alırdı. 

Kalp alıcılığının, kendini sevdiriciliğinin derecesini hepimiz biliriz. Bu 

sihire benzer bir şeydi. Bir defa konuştu mu muhatabın ın kalbini, vasfı

nı derhal kavrardı. Bunu hepiniz ayrıca tecrübe etmişinizdir. 

O, mil letine çok güvenirdi. Esasen Türk milleti güveni lecek bir mil let

tir ve o da ona güvendi . En ziyade kızdığı şeyler nelerdi arkadaşlar? Ken

dis inden sonra bu milletin berbat olacağının düşünülmesi , tasavvur edil

mesi idi. Bu millet namütenahi büyüklükler yaratmış ve yaratacakt ır 

derdi ve ayni zamanda, ben bir gün ölebilirim, şefleriniz vardır, peyda 

olacaktır, yetişmişlerdir, onların peşinde gideceksiniz derdi. Ben hayatta 

o ldukça e l imden geldiği kadar yeni yeni şeyler yapacağ ım. Fakat benden 

sonra ye 'se düşmenize katiyen tahammül edemem derdi. Ve bunu hisset

t irenlere kızardı. 

Kendisinin ne kadar sevildiğine hepimiz mütemadiyen şahid o lmakta

yız. Vefat ından üç hafta kadar evvel geçirdiği üç, dört günlük buhran es

nasında herkeste duyulan acıya ufak bir örnek göstereyim. Bir kaç kişi 

otomobi lde gidiyorlar. Aralarında Atatürk'ün sıhhatinden bahsediyorlar, 

şoför bunu duyuyor, ağlamağa başlıyor, otomobili idare edemiyor, sağa 

sola sapmağa başlıyor, bunu gören yolcular otomobil i durdurmağa mec

bur oluyorlar. Daha Atatürk ölmemişti, halkımız bu kadar heyecanl ı idi. 

Öldükler i anda İstanbul 'da idim. Beyoğlu 'ndan geçerken en büyük 
emellerini , en büyük hayallerini zirüzeber ettiği insanları dahi, gördüm, 
samimî olarak ağlaşıyorlardı. Samimî olarak hepsinin içinde bir durgun
luk bir heyecan vardı. O yalnız yendiği milletlerle değil, yalnız Türk mil
letinin menfaatini temin için çarpıştığı milletlere, onların ferdlerine dahi, 
kendis ine düşman olmaları aklen icab eden ferdlere dahi kendisini sev
dirmişti . 

O 'nun söylediği gibi bu millet daima kuvvetl i olacak, gitgide daha 

kuvvet leşecektir . O bunu görmüş ve söylemiştir. Eser yaşacakt ır , büyü

yecektir . Bizde ve ecnebide bazı aklı ermeyenler, Atatürk ölürse ne ola

cak diyorlardı, bu idare kalacak mı diyorlardı. Bir kaç gündür bunun ce

vabını mil let verdi, biz de vermekteyiz. Önderler imizin arkas ında bu gün

kü gibi toplu durursak Atatürk 'ün eserleri dünya durdukça yaşayacak, 

atmış o lduğu tohum ve büyüttüğü ağaç dünyalar durdukça yaşayacak-
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tır ve büyüyecekt ir . Yarattığı yeni çığırda gidecek olanlar nelere kadir ol

mazlar. Tar ih bize gösterecektir. Önümüzde olanlarla mütesanid yürüye

ceğiz ve büyüyeceğiz . Bu büyümenin bir kısmını biz, bir k ısmını da to

runlar ımız görecektir. (Alkışlar) 

BENAL A R I M A N (İzmir) - Sayın arkadaşlar ım, 

Bu gün bütün Türkler, bi lhassa Türk kadınlığı en kederl i , en sıcak 

göz yaşlar ını döküyor. Türk kadınlık tarihinin e lem ve göz yaşı dolu si

yah sayıfalarını kapayıb, önümüze bembeyaz, nurlu yapraklar açan bü

yük Atamız ı , kıymetli, eşsiz babamızı kaybettik. 

Yak ın zamanlara kadar peçelerin kafeslerin arkas ında dünyay ı bile 

görmekten menedi len bir sözle, en ufacık bir suçla, kurduğu yuvadan, 

çocuklar ının arasından kovulan Türk kadınını yuvas ına sahib eden, ev

lâdına sahib eden, ordularla kahraman yetiştiren Türk anasını insanlık 

kurumundak i lâyık olduğu mevkie çıkaran büyük kurtarıcımız ebediyyen 

aramızdan ayrıldı. Kayıbımız büyük, kederimiz büyüktür . 

O'nun zıyaına ne kadar yanşak, ne kadar göz yaşı döksek y ine azdır. 

Atatürk 'ün dünyayı aydınlatan eşsiz adı, asırların kanatları üzer inde 

ebediyete kadar gidecektir. 

Arkadaş lar ım; bu gün kalblerimizde kanayan bu büyük yaran ın ye 
gâne şifası, döktüğümüz bu sıcak göz yaşlarının en büyük tesellisi de, 
Atatürk 'ün kıymetli arkadaşı aziz İnönü'nü baş ımızda görmekten duydu
ğumuz sonsuz inan, onun kuvvetli iradesinin ve kıymetl i arkadaşlar ın ın 
kalbler imize doldurduğu çok büyük itminandır. 

Var ol aziz İnönü. 

Müster ih ol büyük Atam, senin eserin ebediyen yürüyecekt ir . 

F U A D G Ö G B U D A K (Konya) - Aziz ve yet im arkadaşlar; siz vatan işle
r inde istediğiniz kadar rüştünüzü isbat ediniz. Bu gün her biriniz ve on 
yedi mi lyonu vatan çocuğunun her biri, birer yet im hal indesiniz, Kamu
tayınız karari le adına (Atatürk) dediğiniz babanız nerede? O aylarca 
ö lümle pençeleşti , mevzuu bu milletin ö lümü olsaydı mut lak yenerdi , 
mevzuu kendi şahsının ö lümü idi : Yenildi Do lmabahçede batan gü
neş; on yedi milyonu ışıklandıran ve insanlık cihanını z iyalandıran bü
yük deha güneşinin sönüşü; ne can yakan, ne acı bir gurubdu. Biz bu 
güneş in hâlâ tulûuna doymamışt ık, güneşin kemal ini gördük, Çanakka
le 'den Hatay 'a kadar zafer şualerile parl ıyan bu kemal bize yetmedi . (Her 
kemal in bir zevali var) Hayır, aczin sembolü olan bu teker leme; Atatürk 
nesl inin kafasından kazınmıştır, biz zeval dininin münkir ler iy iz , biz Ata-
türkle temessül eden kemale koşarız. Az imet imize kara toprak; mâni ol-
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maktan çok uzaktır. Hakikatin tahlilinde belki bin Atatürk vardır. Fakat 
şuurda mut lak iki Mustafa Kemal vardır. Birisi herkese benz iyen gözlü, 
başlı, ayaklı, kollu ve karaciğerli Mustafa Kemal. Öbürü Türk tarihini 
ebediyet in en son hududuna götürecek olan Kemal izmin Mustafa Kema
li. Kemal i zm; dâhi bir Türk recülü devletinin insanlığa açtığı ulusal yo
lun ifadesi, millî bir dehanın beşer kurtuluşunu kurmasın ın kel imesidir . 
Hasta ve mağlûb milletler bu iksiri kendi bünyeler ine tatbik edince der
hal dirilirler. Bu iksir ile hasta adam adındaki kendi milleti dir i lmiş ve 
onu model ittihaz ettiğini söyliyen Avrupanın ortasındaki milletin tarumar 
ve perişan halı üzerinden kalkarak nüfusu 80 000 000 a ve nüfuzu um
madığı mertebeye ermiştir. Onu İran ve Efgan hırzı can ederek kullanıyor, 
onu ma hkû m olan ve kurtulmak isteyen her millet tereddüdsüz kul lanıp 
kurtulabil ir. İsmet İnönü'nün Reisicumhur olarak ilk nutku; ferd olarak 
Kemal izmi hazmetmiş bir insanın çıktığı yüksek şahikayı gösterir. 

İngil izlerden Lehli lere kadar bütün garb matbuat ı müttehiden, insa
niyet in iç inden büyük bir adamın ayrıldığını işaret ediyor, tarihin büyük 
recülü devleti ö lmüşse de Kemal izm beşeriyetin bağr ında ve Türk ırkının 
ebedî taahhüdü alt ında millet ve devlet mefhumu yaşadıkça devam ede
cektir. Hatta onun millet ve devlet mefhumu haric inde beşer in içine ve 
izzeti nefsine işliyen ayrı ve hususî kudreti vardır. 

Atatürk 'ü en hakiki manas ında kimse tarif edememişt ir . Bi lhassa bi
z im nesl imiz; Çanakkaleden Hatay'a uzanan zaferler destanını , beşer iye
tin yüz akı olan büyük Türk inkılâbını o büyük A d a m a lâyık o lacak veç
hile ne şiirde, ne resimde, ne musikide terennüm edememiş , bir Türk âli
mi onu tam bir ilim gözü ile ihate ve ifade edememişt ir . Atatürk 'ün tam 
ifadesini, Üniversiteden en küçük köy mektebine kadar bu gün onun ölü-
mile genç ve çocuk, bağırları yanan yeni nesi lden bekl iyoruz. Atatürk 
mevzuu üstünde dehakâr zekâ ışıkları istiyoruz. Biz Çanakka le senfoni
sini yaratacak Türk musikisi ; Atatürk'ü ruhumuzun en ince yer inde iş
leyecek Türk şiir ve nesri istiyoruz, Atatürk portreleri şuurumuzun de
rinl iğindeki Atatürk 'ü bize göstermelidir. Hukuktan Atatürk inkı lâbının 
sentezini bekl iyoruz. Tıb fakültesi, beşeriyetin karaciğer ine imdada ko
şan ve kurtaran Türk çocuğunu, sen doğurmayacak mıs ın? 

Atatürk ölürse ne yaparsınız? Bu suali geçen nisan ay ında bir Beyrut 
aile sosyetesinde tesadüfen bu lunmuş olan münevver bir Türk kız ına 
sormuşlardı . Türk kızı cevab vermişti : 

- Bu sualiniz beni can ev imden vuran bir azrail sorgusudur . Fakat 
ben içimin bütün hicranını uyutarak söylüyorum ki Atatürk ö lünce de 
onun müesseseler i fasılasız işliyecek, onun lâyetenahi ideal ine ermek 
için Türk nesilleri birbir inden nöbet değiştireceklerdir. 
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Şimdi Atatürk 'ün ölmez bayrağı; "zafer" parolası ile İsmet İnönünün 

mübarek elindedir. İsmet İnönü ki, Atatürk 'ün sağ kolu ve Atatürk 'ün bu 

memlekete en başta ve büyük verimi ve nimetidir. 

Sözler imi bitirirken Büyük Atatürk'ün hastalığı esnas ında beşer vü

satinin bütün imkânları ile büyük adamın baş ucunda heyecan ve iman

la aylarca beklemiş ve büyük hastaya lâyık olduğu büyük iht imam vazi

fesini hakkile görmüş olan Celâl Bayar ve Hükümet ine , muhte rem ve aziz 

arkadaşlar ımın müsaadeler i ile Kamutayın derin şükranını sunmak iste

r im (Alkışlar). 

SELİM SIRRI TARCAN (Ordu) - Çok kıymetli hatib arkadaşlar, Atatür

k'e aid söylenmesi lâzım gelen şeylerin hepsini söylediler. Ben, burada, 

huzurunuzda yalnız Atatürk 'ün bundan üç gün evvel ine kadar olan ha

yat ının bilebildiğim bir küçük kısmını söyl iyeceğim. Atatürk nasıl konu

şurdu. . O müstesna şahsiyetin talâkat ve belagatını, b i lmem ki bu aczim

le sizlere anlatmağa muhtedir miyim.. Onda kendisini dinleyenleri mik-

natisl iyen bir kuvvet vardı, o insanların doğrudan doğruya v icdanlar ına 

hitab eder, en duygusuz olanları, en hissizleri bile imana getirirdi. Söz, 

onun el inde kuvvetli bir silâhtı. Onunla gönülleri fethederdi. O konuşur

ken lakırdılar ağzında büllûr sular gibi çağlardı. O ş imalden Cenuba, 

Şarktan Garba akan bir muazzam nehirdi. Bazan sakin, bazan mun i s gö

rünen ve bi l inemez nasıl bir ilâhî membadan kaynayan bu nehir galeya

na geldiği zaman etrafa köpükler saçan bir Niyagara şelâlesi o lurdu. 

O herkesin anlayış kabil iyetine göre hitab etmesini bilirdi. O n u n mu

sahabes inden ihtiyar, genç, kadın, erkek, şehirli, köylü derin bir zevk du

yardı . 

O en yüksek tanınmış âlimlerle olduğu gibi 4 yaş ında m a s u m çocuk

larla da konuşmasını bilirdi. İnsan onu dinlerken bir ince sazın tatlı nağ

meler ini iş i t iyormuş gibi olurdu. Onun dil indeki Türk sazı Bethofen mu

sikisi gibi c ihanı alâkadar ederdi. Bir Türk kadar bir Amerikal ı , bazan bir 

İngiliz, bazan bir Fransız onun belâgati karşısında hayranlık duyduğunu 

itiraf ederdi. O, Büyük Millet Meclisinin kürsüsünde her yıl senelik nut

kunu söylerken mebuslar ın bu alâka ve dikkatle dinledikleri- ah o görü

lecek bir manzara idi -o müessir sözlerile bazan düşündürür , bazen se

vinç yaşlar ı döktürürdü. Onda büyük bir kumandan, müdebbir bir siya

sî, mükemme l bir terbiyeci, emsalsiz bir mürşid hali vardı. Derin bir nü

fuzu nazara malikti . Dünü bilir, bugünü görür, yarını düşünürdü . 

O, kendi elile kurduğu Millet Meclisine gel irken bütün Ankara güler 

yüzünü, tatlı tebessümünü, canlı bakışını görmek için sokaklara dökü-
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lürdü. Mebuslar candan bağlı oldukları o büyük sevgiliyi, yaşa, varol ni

daları ile karşılarlardı. 

Mecl isde herkes yerini işgal eder, localarda ecnebi sefirlerle, onların 

refikaları yer alır, halk kendilerine ayrılan mahal lere oturur ve biraz son

ra istiklâl marşı ça lmağa başlar. 

Geliyor, büyük şef geliyor, Atatürk geliyor, sesleri duyulurdu. Bütün 

çehreler gülüyor. Bilâ istisna herkes şevk ve neşe içinde birbir inin kula

ğ ına fısıldıyor : geliyor... 

İşte büyük kapılar ardına kadar açıldı. Atatürk bir güneş gibi doğdu. 

Ve Mecl is nurlandı. 

Bir alkış tufanıdır koptu. O ne alkış... O ne içten gelen sevgi ve say

gı. Bunu anlamak için görmek lâzım. İşte karş ımızda duruyor . Gök ma

visi gözleri birer projektör gibi her çehreyi, en askın, en yorgun yüzler i bi

le aydınlatıyor. Bu sürekli sevinç tezahürüne Büyük Şef vakar ve tevazu 

ile başını eğerek mukabe le ediyor. 

Kır laşan sarı saçlarını itina ile arkaya taramış, açık parlak alnı bir kat 

daha tebarüz etmiş. 

Sırt ındaki frak zarif endamının hatlarının bütün inceliklerini göstere

cek ve en güzel giyinen bir centi lmeni imrendirecek kadar şık. 

Sol iç cebinden el kadar küçük beş, on kâğıdı çıkarıp kürsünün üs

tüne koydu ve sonra kendine has olan bir nezaketle millet veki l ler ine tal-

tifkâr bir kaç cümle sarfederek söze başladı. 

Kel imeleri gayet güzel telâffuz ediyor. Cümleler sarih ve tam olarak 
bir fikiri ihtiva ediyor. Pürahenk sesi muhtel i f derecelerde bazan yükse 
liyor bazan iniyor. Önündeki masaya bıraktığı kâğıdlara ara sıra bir göz 
atıyor. Der inden bakan gözleri, düşünceler indeki katiyeti ifade eden elle
ri ve ince uzun parmaklar ının mevzun hareketleri sözlerini takviye edi
yor. 

Vatanın istikbaline aid mülahazalarını söylerken millet coşuyor, al

kıştan Mecl isin kubbesi inliyor. Atatürk, o canlı sây heykel i hafifçe başı

nı eğerek memnuniyet ler ini izhar ediyor. Yine nutkuna devam ediyor. 

Heyecandan, millî gururdan, nefse i t imaddan doğan bir i tminan ile 

bu büyük Dah i y e bir kat daha bağlanıyor ve onun memleket in hayr ına 

matu f olan her arzusunun husulü yo lunda can vermeği cana minnet bil

diğini l isanı hâl ile izhar ediyor. 

Büyük hatibin bizleri meclûb eden sözlerinin bütün kıymet i bir keli

me ile hülâsa edilebilir • Feragat. 
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İşte zann ımca Atatürk 'ün, bu emsalsiz hatibin bütün büyük lüğü bu
rada. O, memleket in selâmeti uğrunda fedakârlığı kâfi görmüyor , feragat 
istiyor ve bunu önce kendi gösteriyor. Feragat. Bu temiz, bu hırstan, şah
sî menfaattan uzak fikirleri cazib ve canlı bir ifade ile anlat ırken, o, fâni 
insanl ıktan tecerrüd ediyor, başlı başına bir vatan oluyordu. O n u n için
dir ki onu sevenlerin ona gönül bağlayanların muhabbet inde vatan sev
gisi beraber tecelli ediyor, vatanın büyük evlâdını vatanı gibi seviyor ve 
ona perest iş ediyordu. 

Atatürk ö lmedi ve ölmiyecek, çünkü onun her gönülde bir heykel i var. 

(Bravo sesleri, alkışlar) 

RUŞENİ BARKIN (Samsun) - Aziz arkadaşlar, engin bir ma t em için
deyiz. Hududsuz büyüğümüz için söylemek lâzım gelen sözleri benden 
evvelki hatibler kâfi miktarda söylediler. O sözleri t amamlamak için bü
tün mil letin göz yaşları kâfi miktarda akmıştır, daha da çok akacaktır . 
Beni buraya sürükleyen zaruret, onun, kanaat ımca en büyük mucizs in i 
tebarüz ettirmektir. Onun en büyük mucizesi nedir? Niçin böyle duyuyo
rum, niçin böyle anl ıyorum, ona niçin en büyük mucize d iyorum. Sabrı
nızı sui istimal etmeden bunu izaha çal ışacağım. 

Arkadaşlar ; ben yaşta, aşağı yukarı kısmı külliniz, ben yaşta olan in
sanlar; İmparator luğun üç yüz senedenberi mütemadiyen ters tarafa yü
rüyen idbar akınının en son hamlelerini gören insanlarız. Biz öyle günler 
görmüşüz ki memleket in, bu İmparator luğun ser hadleri pek çok kırpıl
mış o lduğu halde dahi bir ucu Fizan, bir ucu Yemen, bir ucu Kafkasta 
idi. Bir ucu da Tuna'ya var ıyordu. Öyle bir devirde o büyük vatanın ışık
lı kalan tek bir yerinin kalmadığını da gözümüzle görmüştük. Nereye 
baksak karanlık, zulmet çökmüştü. Biz, o karanlık günleri titreye titreye 
yaşadık. O devrin içinde bi lmiyerek bizim çağda bir çocuk doğduğuna şa-
hid olduk. Onun küçüklüğünü, çocukluğunu pek çoğumuz yak ından ta
nırız. 

O kara günler karardıkça o küçük yaş aç ı lmağa başlamışt ır . Art ık ne 

hacet, bütün dünya tasdik ediyor. Memleket batt ıktan sonra o, bir güneş 

olarak memleket in ufkuna çıktı. Onun ışığı bütün karanl ık noktaları 

ışıklattı. Evet böyle bir güneşt i ki, Türk olsun, yabancı o lsun onun hu

zuruna çıkabi len en yüksek zekâlar ve kabiliyetler, güneş in karş ıs ında 

sönen yıldızlar gibi sönüyorlardı . Bunu inkâr edecek dünyada tek k imse 

yoktu. İşte bu güneşi insan olarak aramızda senelerce gördük. Emirleri

ni başımız ın üstünde tuttuk. Gösterdiği ist ikamette yürüdük. Bütün 

dünyayı hayrette bırakan inkılâbları yaparken onu gördük. Onun güzel 

yüzünü, mübarek vücudunu hergün temas edercesine yak ından görü-
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yorduk. Her fırsat düştükçe elini öpüyorduk. Onun madenî sesi hergün 

kulağ ımıza gel iyordu, onun güzel bakışları heran üs tümüzde çağlıyor, 

par l ıyordu. Atamızdı , hayatımızın kaynağı idi, yaşayış ımız ın en büyük 

kuvvet memba ı idi. En karanlık dalgalar arasında en korkunç hâdiseler 

karş ıs ında ilk hatır ımıza gelen "Atatürk idi. O var iken, ne olabil ir" der

dik. Burada uzatmağa, açmağa hacet yoktur, Vakit vakit siyaset â lemin

de mübalâğal ı haberler dolaşıyordu, fakat Atatürk var, ne korku var. 

Herşey orada idi, biz ona temas ederken, hergün onu görürken bundan 

beş gün evvel onun vücudunun gözümüzün önünden ebediyyen ayrıldı

ğını gördük. Kendisine yakın olmak, arkadaş o lmak saadet ine mazhar 

olan bizler onu küçük yaş ından beri tanıyan bizler, onun bütün eserleri

ni gören bizler nasıl oldu da çı ldırmadık, çil yavrusu gibi dağı lmadık. 

Herkes bunu bekl iyordu. Fakat bizi bugün bir leşmiş bir yumruk gibi 

onun ruhu yanında milleti bütün istikbale hazır lamış olan ve hiç kork

madan , irki lmeden, sağa sola sapmadan ilelebed ileri, da ima ileri yürü

tecek olan onun en büyük mucizesidir. Evet gözünü kaparken yürüyen , 

bir olun, ben y ine var ım diyordu. Benim kanaat imce arkadaşlar , 

Atatürk 'ün en büyük mucizesi kendi ö lümünden sonra başl ıyor. Yüz se

ne sonra gelecek olan nesil dünyanın en medeni, en üstün, en zengin, en 

mesud, en müreffeh vatanını görecek, bizi hatırlayacaktır. Diyecekler ki, 

onunla beraber yaşayan insanlar ne mesud insanlardı. Tarihi tedkik 

eder lerken bu günkü manzara gözlerinin önünde tecessüm edecek ve o 

büyük Atanın, o büyük kudretin birdenbire ufûl ettiğini kendisi le bera

ber yaşayanlar gördüler de nasıl oldu da, çı ldırmadılar diyecekler. O n u n 

en büyük mucizesi işte bu gün bizim çı ldırmadan ve dağ ı lmadan onun 

gösterdiği yolda yürümemizdir . O, bu vatanı ebediyen mesud etti. O bü

yük varlık ebedî bir varlık olacaktır (Alkışlar). 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) - Muhterem arkadaşlar, Atatürk biz im, hepimi

zin canımız, ruhumuz, hayatımız, her şeyimizdi. Ne fayda ki onu elden 

kaçırdık. Atatürk sevgisine misal o lmak üzere bir arkadaşımız bir şoförü 

gösterdiler. Bendeniz in henüz daha yeni söylemeğe başlayan ufak bir 

yav rum var. Geçen gün el inden tutarak heykel in karşıs ına get irdim. "Se

lâm Atatürk" dedi. Yanı baş ımda tanımadığım bir zat bu vaziyeti görün

ce çocuğu kavradı ve öptü. Yani demek ist iyorum ki, Atatürk 'e saygı, sev

gi çocuklar la beraber doğuyor. 

Ş imdi huzurun'da, bir cismi camid gibiyim. Manev iyat ım, ruhum 

Atatürk 'ün maneviyat ı , ruhu huzurunda baş eğmiş bulunuyor . Kendisi

ne soruyorum : Neden bizi yet im ve öksüz bıraktın? Atatürk, bana cevab 

veriyor, diyor k i : "İçöz, -bu İçöz soyadını kendileri lütfen bana teberru et-

1109 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

tiler, ebedî bir hatıradır- ben ölmedim, ben olgun bir mil let yet işt irdim, 

temkinli , vakarl ı bir Mecl is kurdum. Bu millete ve bu Mecl ise bir takım 

emanet ler tevdi ettim. Bu Millet ve bu Meclisin bu emanetler i yapıp yap

madığ ına nezaret edeceğim. Ruhum, maneviyat ım da ima sizlerle bera

berdir, müster ih olunuz.. ." Bu hususta müsterihiz, arkadaşlar. 

Ş imdi hat ır ıma ufacık bir şey g e l d i : bir zatın 25 yaş ında bir evlâdı ve

fat ediyor. Onu teselli için bir arkadaşı geliyor, görüyor ki hakikaten çok 

müteeessirdir . Soruyor : nedir bu kadar teessürün? Diyor ki; falan zatın 

bende 58 senedenberi taşıdığım çok kıymetli, baha biçi lmez bir emanet i 

vardı , onu o kadar benimsemişt im ki... Dün geldi aldı. Bundan çok mü

teessir im, mümkünse tavassut et ve git bunu bana geri al.. H e m emanet , 

hem bu kadar kıymetli ve baha biçilmez bir emanet o lduğunu söylediğin 

halde sahibi alırsa çok mudur? Keşke ölüm hepimizi alaydı da o kalaydı. 

Bu acı kanun dolayısile bu kürsüden hitab ederken bir kaç gün için
de muttal i o lduğum bazı arzuları da burada söylemek ist iyorum. Bugün 
gazetede gördüm; Atatürk 'ün mübarek cesedi muvakkaten, kat'i surette 
kabri taayyün edinceye kadar, müzede kalacaktır. Halk Atatürk 'ü sağlı
ğ ında baş ında taşıdı ve onu maneviyat ında da da ima baş ında görmek is
tiyor. Hem de mübarek kabirlerinin Ankara 'n ın hiç bir noktas ından aşa
ğıda yap ı lmas ına razı değiliz. Kalenin ortasında yüksek bir yere yapı la
cak, makamı mahsusuna defnedilsin ve uzaktan en evvel görenler ona 
tazim ile eğilsin. İcabederse bütün malımızı , mü lkümüzü de bu uğurda 
feda edebiliriz. Bütün arzumuz budur. 

Sonra şurada bir levha var, "Egemenl ik u lusundur" diyor. Bundan 

evvel "Ulus egemenl iğ in" idi. İşte bu kıymetli levhanın alt ında o mübarek 

şahsiyet in bir büstünün daimî surette kalması arzu ediliyor. 

Sonra memleket in her tarafı bu gün kan ağlıyor. Yalnız 17-18 mi lyon 

Türk değil, matbuatta gördüğümüz gibi, c ihan bu teessürümüze iştirak 

ediyor. Bütün Türk halkı, Türk vatandaşları bizzat bu meras imde hazır 

bu lunmak istiyorlar. Tabiî buna imkân yoktur. Mübarek kabrinin bütün 

vi lâyet lerden birer parça toprak celbederek onunla örtülmesini teklif ve 

bunun arzuyu umumiden o lduğunu arzederim. 

Müsaadeler i le buna dair bir takririm vardır. Kanunun neticesi reye 

konduktan sonra okunmasını istirham ederim. 

B A Ş K A N - Söz Naşid Uluğ 'undur. 

NAŞİD ULUĞ (Kütahya) - Bundan 20 sene evvel Türkler yet im düş

müştü , vatanlarını kaybetmişlerdi. Çok iyi kalpli insanlar, kitleler ağlı

yordu. İçlerinde ağ lamayan bir tek adam vardı. Bu gün bütün bir ciha-
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nın ve Türk ulusunun arkasından ağladığı bu büyük adam, kalbinin acı

larını, yüreğinin sızılarını azme ve iradeye kalbetti : Ya istiklâl, ya ö lüm, 

dedi. Anado luya koştu, c ihan harbinden sonra zincirleri reddeden ilk o 

oldu. Arkadaşlar bu gün arkasından bütün bir c ihanın ağladığı bir insan; 

onu tanırsınız, onu hayatı boyunca tanırsınız, 33 sene ist ibdad bu mem

leket in maddî ve manevî bütün kuvvetlerini erit iyordu, herkes müştek i 

idi, ağl ıyordu. Yalnız o, daha mekteb sıralarında bu ist ibdad idaresini 

y ıkmak ve onun yer ine hiç değilse bir meşrutiyet kurmağa çal ış ıyordu, 

arkadaşlar, bu millete meşrutiyeti bile çok gördüler, fakat büyük adam 

yine herkes ağlarken kendisi ağlamıyor, İstanbula bir hareket ordusu 

yo l luyordu. 

Arkadaşlar , Trablus, Derne, Bingazi... Birer çöl parçası dahi o lsa va

tanın bir parçası idi, düşmanlar saldırmıştı; herkes ağl ıyordu, o ağ lama

dı, gençliğini bu çöllerde eritti. 

Arkadaşlar , nihayet bir gün Çanakkale 'de millî mukadderat ın hiç bir 

z aman bir yabanc ıya teslim edilemiyeceği bir anda, çıktı, Kumanday ı 

kendi eline aldı ve c ihana yep yeni bir ist ikamet verdi. 

Arkadaşlar , millî mücadelenin kara günleri, çok acı günleri o ldu. Bir 
çok iyi insanlar göz yaşları döktü, fakat tek ağlamayan, ât iden emin Mus
tafa Kemal idi. Zafer oldu, bir gün Bursa, kurtarıcısını karşı l ıyordu, 38 
senesinin kışı... Bursalı lar onu alkışlıyor, kucaklıyorlardı; ayağa kalktı 
dedi ki : "Arkadaşlar, Bursa istilâ edilmişti. O gün Büyük Millet Mecl isi
nin kubbesi hıçkırıklarla çınlıyordu, içlerinde ağ lamaktan m e m n u olan 
bir tek adam varsa, o da bendim. Bir hatib arkadaş, kürsüden feryad edi
yordu; vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok mudur kurtara
cak bahtı kara maderini? 

Yer imden fırladım, yanlış söylüyorsun, dedim; vatanın bağr ına düş
man dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara mader in i ! " 

Arkadaşlar , Mudanya mütarekesi le Lozan arasında, annesini kaybet

mişti, bu kara haberi kendisine getirdiler. Göz yaşlarını bize göstermedi 

: İzmirde anasının mezarı başında saf bağlanmışt ık, herkes ağl ıyordu, 

ağ lamayan bir tek adam vardı, o gene Mustafa Kemaldi . Bize orada da is

t ibdatla mücadele etmek dersini veriyor, millî hâkimiyete sar ı lmak lüzu

m u n d a n bahsediyordu. 

Arkadaşlar , Mustafa Kemal ' i ağlarken de gördük. 1927 senes inde 

Cumhur iye t Halk Partisinin büyük kongresini kapat ırken şimdi hürmet

le bu lunduğumuz bu noktada, bu hitabet kürsüsünde, nutkunu tamam-

layıb büyük eserini, Türk gençliğine emanet ettiği zaman, o, ağl ıyordu. 
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Diyordu ki, "Ey Türk istikbalinin evlâdı; işte bu ahvâl ve şerait içinde da

hi vazifen Türk istiklâl ve Cumhuriyet ini kurtarmaktır . Muhtaç o lduğun 

kudret damarlar ındaki asıl kanda mevcuddur. " 

Atatürk, hayali karş ımda duran ve acısı yüreğimi yak ıp kavuran 

Atam; sana burada bütün bir millet önünde, bütün milletin dili olarak, 

tekrarl ıyorum : Senin eserinle saadete eren Türk milleti, eserin için ağla

mayacaktır . Halk kitlelerini kölelikten kurtaran, şeref, haysiyete ve fazile

te istinad eden cumhuriyet, tezadsız rejim, Şark dünyas ında vicdanların 

hürriyetine ve hür tefekküre dayanan Kemalizm ebediyen yaşayacaktır . 

Arkadaşlar , Atatürk eserini gençliğe emanet ederken içinde bu lundu

ğumuz günün şartlarına bakmıyarak müdafaasını istemiştir. Gözleri za

ferden kararmış bir cihanın önünde bu vatanı esaretten kurtaran Ata

türk; senin mânev i huzurunda and içiyoruz ki, o günkünden daha kor

kunç si lâhlarla mücehhez tecavüzler karşısında dahi Türk Cumhur iye t i 

ve istiklâli için göğüslerimizi siper edeceğiz (Alkışlar). 

B E R Ç T Ü R K E R (Afyon Karahisar) - Sevgili ve kederdide arkadaşla

r ım. 

Bu fani dünyanın merhamets iz kaidelerinden biri de ö lümdür . 

Benim gibi naçiz kimseler öldükten sonra toprağa gömülür ve unutu
lur. Fakat, büyük adamlar, büyük dehalar, ölmezler, onlar dünyan ın so
nuna kadar ruhlarda, kalblerde yaşarlar, tarihlere geçerler. İşte bu gün 
biz im Ulu Şefimiz, mübarek Babamız Atatürk ' ölmedi, O n u n mukaddes 
vücudu bizden ayrıldı, fakat Onun muazzez hatırası, Onun yüksek eser
leri, ebedî olan kahraman Türk milletinin kalbinde ve ruhunda ebediyen 
yaşayacakt ır . 

Atatürk bu güzel yurdu esaretten kurtardı, Cumhur iye t rej imini kur

du, Türkün prestijini yükseltt i ve Türkün şanını, şöhretini artırdı, ve bü

tün dünyanın hayranlık ve sempatisini celbetti, yu rdumuzun dahi l inde 

ve bütün unsurlar arasında muhabbet ve vahdet hislerini uyandırdı , o 

sayededir ki, bu gün, bilâtefrik cinsü mezheb, yekvücud olan on sekiz 

mi lyon Türk, kahraman ordusu ile, bu güzel yurdun ve Cumhur iye t reji

minin muhafaza ve müdafaası için kanının son damlasını ak ı tmaya ha

zırdır. Atatürk 'ün son zaferi sevgili Hatayımız oldu. Atatürk yalnız Türki-

yenin değil, bütün dünyanın en büyük adamı idi. Türk mil let inin mate

mine bütün cihan iştirak ediyor. 

Atatürk, dünyanın sulh peygamber i oldu. Onun yüksek fikirleri sul

hu isteyen milletler için bir düstur oldu ve bu gün o mukaddes fikirlerin 

ve direktiflerin yavaş yavaş kök bağlayışını görüyoruz. 
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Bütün Türklerin canı olan Atatürk! Sen ölmedin, sen ebed iyen yaşa
yacaks ın ! Senin muazzez ruhun, sevgili annene kavuştu, onun ağuşun-
da, senin kurduğun ve öğrettiğin bütün yüksek prensiblerini, b iz im har
fiyen takib ettiğimizi göreceksin, millet, ebediyen bunu ifa e tmek için and 
içmiştir. 

Bütün Türk milletinin sel gibi akan göz yaşları senin mübarek kabri
nin üstünde yetişecek olan nadir çiçekleri sulayacaktır. 

Senin mübarek vücudun bizden ayrıldı, fakat senin mukaddes hatı
ran kalbimizde ebediyen yaşayacaktır . 

Türk milleti var olsun! 

Kahraman Türk ordusu var olsun! 

Kahraman bir asker olan, â lemşümul bir şöhret ve bütün mil letin 
sevgi ve it imadını kazanmış olan yeni Cumhurre is imize uzun ömürler di
ler im (Alkışlar). 

İSMAİL M E M E D UĞUR (Sivas) - Büyük Atam, asır lardanberi garib, 
fakir, öksüz, yet im, iç döğen biz köylüleri el imizden tuttun, bağr ına bas
tın; bizi yet imlikten, fakirlikten, sahipsizl ikten kurtardın, bize insanlığı 
öğrett in. 

Ah; Atatürk, bizim benzimizi sararttın, boynumuzu eğri koydun, y ine 
bizi ye t im ettin Büyük Atam. Seni unutmayacağız . Milyonlarla köylü ka
dınları beşikteki çocuğunu ırgalarken onlara Atatürk yavrusu diyecekler 
(Alkışlar). 

E S M A N A Y M A N (Seyhan) - Arkadaşlar ım, uğradığımız felâket ve ma
tem o kadar büyüktür ki, hangi kel ime ile ifade edilebilir. 

Hürmet le dinlediğimiz hatiblerin coşkun sözleri onun kaybi le yanan 
bütün bir milletin kalbinden diline intikal etmiş samimiyet ve acı feye
zanlar ından başka nedir ki? 

Uğrunda, hayatımızı fedaya her zaman hazır o lduğumuz yurdun aziz 
Atatürk 'ü için ne kadar göz yaşı döksek, ne kadar yürek tüketsek gönlü
müze az görünür. Çünkü teessürümüz o kadar büyüktür , derindir. 

Ancak bütün bu elemli ve karagünlerde görmekte teselli bu lduğumuz 
şeylerden birisini arz etmek isterim : 

Mil let imizin, büyük ve kıymet seçer büyük mil let imizin matemi ile ve-
karı ve şerefi ile aklı selimi elele yürümektedir . İnanal ım ki, canımıza 
akıtt ığımız yaşlar, gözlerimizde hâsıl o lanlardan bin kat fazladır. Ancak 
işte büyük milletimizin en değerli vasfı : Türkoğlu, kalbinin acısı ile yur
dunun emrettiği vazife karşı laşınca mutlaka bunlardan ikincisinin sesi
ni duyar ve derâkab kulağını da, gönlünü de o tarafa verir. 
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Hem bir ferde, hem bir kavme ebediyet namzedl iğini vadeden bu yük
sek vasfın kaç gündür yüksek tecellisini görmedik mi? 

Arkadaşlar , Atatürk 'ün eserleri sayı lmakla bitmez, ancak bunlar ın 
içinde bir kadın yurddaşın gönlünü ayrıca tutmuş olanlar vardır. 

Atatürk yalnız Türk milletinin değil, o milleti yetiştiren Türk amasının 
da şerefini kurtardı. Türk kadınlığının ona minnettarl ığı sonsuzdur . Yal
nız, Türk kadınl ığ ından değil, bütün dünyadaki kadın hukukunun kur
tuluş tarihinde, Atatürk, bir medeniyet kahramanı diye anı lacaktır . 

Vakti le Türklük hakkında en karanlık düşünceler bes leyen başlar, 
davalar ının en mühim delili diye Türk kadınının halini ileri sürerlerdi. Bu 
gün dünyanın en ileri g itmiş memleket ler inde dahi Türk kadınının mede
ni ve siyasî durumunu görerek gıpta edenlerin adedi ne kadar çok oldu
ğunu bu arkadaşınız gözü ile görmüştür. 

Sırası ge lmişken şunu da söyleyeyim ki : lâyık o lduğu haklar ı Ata
türk 'ün büyük dehası ile kazanmış olan Türk kadını, bütün millî ödevle
rini ifa için hazırdır. Bundan zerre kadar şüphe edi lmesin. 

Tessürümün hududu yoktur. Ve sözle bitmez. Ancak huzurunuzda 
şu cümleler i yan yana getirmek için bana yard ım eden tek kuvvet, bu va
zife saatlerinin büyüklüğüne olan şuurumdur. Eğer o âmil o lmasa bu ka
dar da söyleyemezdim. 

İ fademe nihayet vermezden evvel Büyük aziz Şe f i bütün Türk anala
rı ile, bütün dünya kadınları ile ve bütün Türk milleti ile beraber yeniden 
tebcil eder, muazzez yurdumuza saadetler di lerim (Alkışlar). 

CAVİD ORAL (Niğde) - Sayın arkadaşlar ım; di l imizin al ışamadığı , 
gön lümüzün kat lanamadığı çok büyük ve çok elemli bir kayıp karşısın
dayız. Atatürk 'ün ölümü, bir türlü inanamıyoruz, bir türlü kanamıyoruz . 
Nasıl o lurmuş? Millî bir mabûd da nasıl ö lürmüş? Fakat ne çare ki inan
sak ta budur, inanmasak ta budur. Bütün ağıtlarımız, feryadlarımız, 
e lem ve ıstırablarımız ne kadar derin ve ne kadar yeyici o lursa olsun or
tada değ işmeyen bir hakikat vardır. İşte, o insafsız, merhamets iz , gaddar 
tabiat kanunudur ki, on sekiz milyon insanın beşikteki çocuktan sekse-
nindeki ihtiyarına kadar tazal lümüne, anına, f iganına, duas ına bakma
dan onlara ac ımadan, duymadan hükmünü yapmıştır , onu el imizden al
mıştır, bizi öksüz, yet im ve Atasız bırakmıştır. Koca bir milleti yeis ve 
e lem içinde boğmuştur. 

Kör olsun, sevinsin, doymak bi lmeyen o kara toprak. Evet sevinsin ve 
öğünsün. Çünkü şereflenmek, onur lanmak, için ihtirasla kucağ ına çek
tiği o insan dünya kurulal ıdan beri bir eşini görmediği , bir ikincisini bul
madığ ı kahramandır . 
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Öyle bir kahraman ki tarihin ihtiyar ve genç yapraklar ı iç inde bir eşi 

yok, bir üstünü yoktur. Öyle bir adam ki ne Anibal , ne Napo lyon gibi 

mağ lub o lmuş bir kumandan, ne Sezar gibi taç zannile kat ledi lmiş bir 

diktatör ve ne de İskender gibi eserlerini Diyadokların el inde parçalata

cak bir hükümdardır . O, milletinin bağr ından çıkmış, mil let inin sevgi

s inden kuvvet almış ve o kuvvetle yeni bir millet yaratmış , yeni ve büyük 

bir Devlet kurmuş, da ima muzaffer, daima muvaffak o lmuş, varını , yoğu

nu, hayatını , milletinin uğrunda feda etmiş ve mil letinin ebedi sevgisi, 

muhabbet i , saygısı ve d inmiyen ve dinmiyecek olan göz yaşları iç inde me-

sud ve güvençl i ebediyete karışmıştır. 

Hayır arkadaşlar ım, hayır mil letimin sayın vekilleri, ey mi l let imin ak 

saçlı ihtiyarları, saçlarını yolan yaslı analar, inliyen babalar karalar bağ

lamış yosma gelinler, ağlaşan genç kızlar, genç kardeşler; sizlere hitab 

ed iyorum. Hayır... Atatürk ölmemiştir. Atatürk ölmez ve ölmiyecektir . O 

biz im bir varl ığımızdır. Ebediyete kadar yaşıyacaktır . O biz im millî bir 

mabûdumuzdur . Kıyamete kadar kalacaktır. Onun eşsiz eseri, büyük va

tan, büyük inkılâp bütünlüğü, sağlamlığı, azametile onun fikir ve iş arka

daşı olan, kardeşi olan Büyük İnönü'nün elinde ve biz onun etrafında, ar

kas ında içimizdeki sarsılmaz, sönmez, silinmez inkılâb inancı ve sevgisile 

daha çok yükselecek, daha çok parlıyacak ve daha çok güzel olacaktır. 

Müster ih olsun Atam, varolsun Türk milleti, varo lsun İnönümüz (Al

kışlar). 

ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) - Atatürk ö lmüş dediler. İnanamad ım, 
inanmak istemedim. Fakat baktım, memlekette matem, yüz lerde e lem, 
gözler içinde yaşlar, her tarafta hıçkırıklar, yarıda bayraklar. . . Atatürk öl
müş . Hayır Atatürk ö lmemiş. Buna ö lmüş denmez. Atatürk fâni hayat
tan çekildi. Çeki len onun maddî varlığıdır. O, bir millet idi. O, kurtardığ ı 
mil letin, on yedi milyon Türkün sinesinde yaşıyor. Atatürk! Sen bir gü
neştin. Bizi ısıtan, bizi nurlandıran, bize kuvvet veren bir güneşt in. 

Nasıl ki, akşamları gurub ederken güneş bizleri y ine ısıtıyor, bizleri 

y ine nurlandır ıyor ve kuvvetlendiriyorsa, senin yaptığ ın o muaz zam inkı-

lâblar, sarsı lmaz rejim daha kökleşerek memleket i y ine ısıtacak, nur lan-

dıracak ve ona hayat verecektir. Biz o güneşin nurundan, kuvvet inden 

da ima müstef id olacağız. Çünkü o rejimin bekçisi millettir. 

Atatürk, sen gözlerini kapamadın, Boğaz' ın hareli mavi suları kena

r ında fâni hayata veda ederken mavi nurdan olan gözlerini mavi göklere 

diktin ve böylece Türk milletinin yeri göklerde o lduğunu işaret ettin. Evet 

Atatürk! Kurtardığın ve yükseltt iğin milletin yeri göklerdedir. O, senin bı-
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raktığın nurlu izleri da ima takip ederek daha yükselecektir . Atatürk, sen 
mesud olarak ebediyete çekildin. Evet hiç şüphe yok ki, mesudum. Çün
kü senin o yüksek inkılâblarda elele vererek birlikte çalıştığın o muhte 
rem sima, büyük bir enerji ve büyük bir kuvvetle senin o feyizli eserleri
ni muhafaza edecek ve hiç şüphe yok bir kat daha kuvvet lendirecektir . 

Atatürk, sen mesudsun, çünkü atası o lduğun o kahraman mil letin 
kalbinde yaşıyorsun ve da ima yaşıyacaksın (Alkışlar). 

REFİK İNCE (Manisa) - Sayın arkadaşlar ım, matemi iç inde fikirleri
mizi ve asabımızın hareketini tevkif eden büyük tesir al t ında en büyüğü
müzün manev î huzurunda vicdanların ezelden gelen sedasını, hürmet ve 
saygı sedasını bu millet kürsüsünden, Atatürk 'ün defaatla millet işlerini 
ifade ettiği, gördüğü millet kürsüsünden işittiren, onun muakkib i olarak 
söz söyl iyen arkadaşlar; büyüğümüz bizden ayrıl ırken bize büyük bir mi
ras bıraktı; insanlık mirası, mill iyetperverlik mirası, vatanperver l ik mira
sı ve millete faydalı o lmak mirası. Ayrı l ırken bu millete maz is inden kal
mış en ufak bir pürüz b ı rakmadan ayrıldı. Dahilde b ırakmadı , hariçte bı
rakmadı . Bununla da iktifa etmedi. İstikbalde takib edeceğimiz yolları da 
gösterdi. Ne bahtiyarlık... (Alkışlar) Ne bahtiyarl ık bize ki büyük huzur 
içinde aldığımız mirası muhafaza etmek saadetini yaşıyoruz. Bu saadeti 
evlâdü ensal imize, gene onun bize tavsiye ettiği veçhile, pürüzsüz vermek 
vazifesile mükel le f bulunuyoruz. 

O ne idi? Benim gördüğüm gözle Atatürk, her şeyden evvel, bir emni
yet adamı idi. Omuzundak i forması, işgal ettiği mevkii , deruhde ettiği va
zifenin büyüklüğü ile değil, bizzat ve bizzat bütün dâvayı kavramış ve bu 
dâvanın millet dâvası o lduğuna inanmış ve herkesi inandıracak, emniyet 
telkin edecek kabiliyette büyük bir ansandı . İşte böyle bir adam sıfatile, 
bütün memleket in yabancı lar tarafından tehlikeye maruz bırakıldığı bir 
zamanda, bunlar ye tmiyormuş gibi, içten şahsına ve mes lek ine taarruz 
eden bin bir düşman içerisinde, Anado lunun göbeğine gel ip, tek başına, 
feryad ediyor ve herkes onun arkasından gidiyor. İşte bu emniyet ve iti
madı temin etmek, elde etmek, zanneder im ki onun bize başardığ ı dâva
nın esasını teşkil ediyor. Arkadaşlar, Atatürk fedakârlığın müstesna tim
sali idi. İcab ettiği zaman insan idare etmiş o lmak için kanaatler ini sus
turmasını ve icab ettiği zaman kükremiş bir aslan gibi kendini gösterme
sini, icab ettiği zaman mantıkini, icab ettiği zaman kuvvetini, şehamet i -
ni zaman ında kul lanmasını bilir gayet büyük bir dâhi idi (Bravo sesleri). 
Biz onun binlerce ve milyonlarca misalini görmek bahtiyarl ığı içerisinde
yiz. Her halde fedakârlık babında hepimizin içinde mevcud olan kıymet 
ondan al ınmış eserlerle tecelli etmiş bir fazilet hal inde, her zaman için 
kendisini göstermektedir . 
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Arkadaşlar , Atatürk 'ün en büyük fazileti, arkadaşlar ın da dedikler i 
gibi, mil let sevgisi ve milletine olan it imadıdır. Bütün bu i t imadın netice
si, mil let in hakikî mümessi l i o lduğunu, 23 Nisanda başlayıp mil lete tek
rar ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisine hürmetidir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisini de, Türk milletini temsil edilmiş görüp, onun huzurunda 
eğ i lmekte o lduğunu ve bütün milletin hayatı hakikisinin ancak bu mec-
lisden çıkacağını ve buradan tecelli ettiğini tekrar ede ede bizlere bu kür
süden buranın, Meclisin büyüklüğünü anlattı. O ne düşman karş ıs ında 
eğilir ve ne de hiç bir zaman kendi zekâsının fevkine ç ıkamayan muhte 
lif zekâlar karşıs ında eğilir, ne şu veya bu insanların mağ lûb olduklar ı 
hissiyat ve hevesâtın karşısında eğilirdi. O, ancak inhina ile, hürmet ile 
Büyük Millet Meclisi huzurunda eğilirdi ve ona hürmet gösterirdi. (Alkış
lar) O, Büyük Millet Meclisinde, tamamen kendisinin kendi v icdanının 
mihrakını teşkil eden milleti görür ve huzurunda eğil irken, saadet ve 
hazzını bize duyururdu. Biz bunu görür ve anlardık. O halde biz onun 
evlâdları sıfatile onun bu meziyetlerine dahi tevarüs e tmenin saadeti içe
risindeyiz (Alkışlar). 

Arkadaşlar , bir milletin topdan gönlünü kazanmak bahtiyarl ığı , zan

neder im ki Atatürk ' ten mâadas ına karşı dünyada bu kadar vahdet gös

termiş değildir. 

Sakarya muharebeler inin heyecanlı günlerini göreceğimiz dakikalar
dı. Düşününüz , İzmir 'den kalkan düşman Anado lu 'nun göbeğine, tâ Sa-
karyaya kadar gelmişti. Büyük Millet Meclisi burada millî dâvanın heye
canlarını geçir iyordu. Atatürk'ten Başkumandanl ık r icasında bu lunduk. 
Eski padişahların Başkumandanl ık vekili, Erkânı Harbiye Reisi ve Har
biye nazırı gibi, sözlerinden tamamen nefret ederdi. Dedi ki, ben, Başku
mandan olacağım. Fakat içinde bu lunduğumuz vaziyet, saat, dak ika işi
dir. Selâhiyet isterim; Büyük Millet Meclisinin, bir orduyu idare edebi l
mek için haiz olduğu salâhiyeti isterim. 

Çünkü benim yapacağ ım icraat için kanun müzakere e tmeğe vatanın 

saadeti ve selâmeti müsa id değildir. Bunun üzerine bütün Mecl is mütte -

fikan; Paşam, sen bu ordunun başına geç, başkumandanl ığ ı kabul et, 

dediği ve orduyu idare etmek hakkındaki salâhiyeti ve orduyu idare et

mek için lâzımgelen her türlü tedabiri yapmak hakkındaki salâhiyeti ver

diğimiz zaman, kendil iğ inden, Meclisin teşriî salâhiyet ine müteal l ik o lan 

hudud ve salâhiyeti istememişti . Hiç birimizin akl ından geçmediğ i halde, 

mebus hakkına, B.M.Meclisinin hukukuna tecavüz e tmek istemiyordu ve 

o başkumandanl ığ ı üzerine aldıktan sonra büyük zaferin mukaddemes i 

o lan Sakaryayı kazandı . Bu kadar necib duygu ve bu kadar asîl bir ha-
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leti ruhiyenin timsali olan Atatürk'e, her üç ayda bir yeni leşt irdiğimiz bu 

salâhiyetleri, istihlâstan sonra tekrar yeni lemek istiyorduk. O, bize; ar

kadaşlar, memleket artık benim başkumandanl ığ ımın devamına lüzum 

göstermeyecek bir vaziyete gelmiştir. Bu kanunî salâhiyeti i s temiyorum, 

dedi. 

Düşünün arkadaşlar; bir zâta T. B. M. Mecl isinin başkumanl ığ ın ı 

teklif ediyoruz. O zât, lüzumu olmayan bir kuvvet in üzer inde kalmasını 

kabul etmiyor ve bu kuvvet in B. M. Mecl isinde kalmasını istiyor. Bu ka

dar necib bir dersin intibaını ve faydasını üzerinde taşırım. 

Arkadaşlar , Atatürk hiç bir zaman, ben yapt ım demedi . Millet yaptı , 

biz yapt ık dedi. Gururdan, tefahürden tamamen uzak ve her yaptığ ını 

mil lete izafe eden, her yapı lan işin membaını millette gören bir zihniyeti 

biz kendimiz bir ders hal inde da ima taşıyacak ve yaşatacağız . Onun için

dir ki, millete taallûk eden meselelerde ben yok, millet var dâvası , hiz

met ler imiz in her zaman şiar ve şuuru olacaktır. 

Atatürk hayat ında namağlûb tasvirine lâyik bir zat idi. Her hangi ba

histe, her hangi safhai hayatta olursa olsun mağlûbiyet onun hayat ına 

girmedi , havsalasına dahi girmedi. Bütün hâdiseleri önceden görüp an

lamak ve onları yeni lemez iradesile halletmek, millet için takib edi lecek 

bir yoldur. O halde arkadaşlar Atatürk'ü bu gün, bu kürsünün bize ve

ri lmiş olan mahdud dakikaları içerisinde hal letmeğe imkân yoktur . Mek-

teb hocalarımız, tarihçilerimiz, yazıcı larımız ve vatandaş ve evlâd terbiye-

sile a lâkadar herkes, onun menakibini numune alacak ve hepsi n u m u n e 

o lmağa lâyık olanları kitablar halinde, s inemalar hal inde neşriyat ın 

muhtel i f şekil lerde, zaten mevcud olan imanlarını kuvvet lendirmek sure-

tiledir ki, biz; Atatürk'ten almış o lduğumuz mirasın hakikî sahibleri ol

duğumuz dâvasını ispat etmiş olacağız. Atatürk, emanet ini bizlere teslim 

etti. İspat edeceğiz ki, tarih yazacak ki, biz bu emanet i hüsnü muhafaza 

ve tesl im ett iğinden daha iyi yapmağa lâyık eminleriz (Alkışlar). 

İBRAHİM NECMİ D İLMEN (Burdur) - Arkadaşlar , ne bedbahtl ıkt ır ki 

bu kürsüden ilk hitabım bu kadar acı, bu kadar hazin, bu kadar taham

mül edi lmez bir vesile ile oluyor. 

Atatürk. . . Ö lüm. Bu iki sözü nasıl bir araya getirebildik, nasıl böyle 

bir ihtimâl tasavvur edilebildi? Bunu havsalaya sığdırmak bile güçtür. 

Fakat o duyduğumuz acıyı daha evvelden tahfif etmeği düşünmüştü . Da

ha senelerce evvel söylemişti : "İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben; fâni 

Mustafa Kemal , Öteki; milletin da ima içinde yaşattığı Mustafa Kemal ler 

idealidir. Ben onu temsil ed iyorum". Çok defa tekrar etti : "Her hangi bir 
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tehlike anında ben zuhur ett imse, beni bir Türk anası doğurmad ı mı? 

Türk anaları daha Mustafa Kemaller doğurmayacak mı? Feyiz mil let in

dir, ben im değildir". Hakikaten onun acı gaybubet ine ağl ıyorken onun 

yüksek terbiyesi alt ında Türk analarının millet içinde Mustafa Kemal leş-

meğe namzed insanlar yaratmış o lduğunu isbat edecek manzara lar gör

dük. Burada cuma günü bir an içinde iki muhtel i f manzara gören bütün 

dünya mütehayyir kaldı. O beş dakikalık sükût içinde sanki zayıf omuz

ları üstüne çöken yükün alt ında ezilmiş, nasıl kalkacağını düşünen bir 

adam gibi hıçkıran millet vekilleri.. Fakat biraz sonra, yapı lan inkılâbı 

müteak ib sanki o yükün altında yeniden kalkan, sanki onun i lhamile ye 

niden ileriye doğru yürüme azmini gösteren ayni millet vekil leri. Bunu 

dahi ona medyunuz. Ancak onun bu kadar senelik terbiyesi iç indedir ki 

biz bu kadar metin, heyhat, onun acısına dahi dayanabi l ir kuvvette bir 

mil let o lmuşuzdur . Onun ne menkibeleri , ne yaptığı büyük inkılâblar bir, 

on, yüz celsede anlat ı lmakla bitecek gibi değildir. Bunlar ın aras ından bir 

tanesini şimdi z ikredi lmemiş gördüğüm içindir ki bir iki dakikanız ı al

mak zaruret inde bu lunuyorum. O da aşağı yukarı 10 senedenber i üze

r inde çalıştığı dil inkılâbıdır. 

Arkadaşlar , Atatürk esasen askerdi ve büyük zaferi kazandıktan son

ra belki bir çokları zannetti ler ki muhakkak o zaferin arkasını y ine aske

rî teşebüslerle getirecektir. İşte tarihte eşi görülmemiş fevkalâde mucize -

kârane bir şey : O andan itibaren asla tecavüzkâr o lmayan, da ima kül

türü ve da ima milletin yükselmesini düşünen yepyeni bir ruh ve incelik

te bir mil let adamı o lduğunu gösterdi. Bu andan it ibaren bu memleket in 

hiç bir vakit bir daha tehlikeye düşmemesin i temin edecek çareleri ara

dı. Her şeyden evvel milletin irfan ve idrâk sahibi o lmasını düşündü . Bu 

gayeyi m ü m k ü n olduğu kadar geniş sahada vücuda get i rmek için harf 

inkılâbile işe başladı. Bu suretle memlekette okur yazanlar ın adedi on 

senede iki buçuk milyon daha arttı. Zahirde gayet basit görünen bu in

kılâbı yaratt ı . Bununla kalmadı, tarih inkılâbından i lham alarak dil inkı

lâbını yaptı . Dilimizi ileriye götürmek ve milletimizi yer yüzündek i diğer 

bütün Türkler le anlaşacak ve bütün medenî ihtiyaçlarını temsil edebi le

cek bir dil vücuda getirmek için bütün gayretini sarfetti. Bizzat mütehas

sıs bir dilci gibi, mütehassıs bir dilci gibi değil, mütehass ıs dilcileri ken

disinin şakirdi yerine koyacak şekilde bu inkılâbın üzer inde uğraştı . Hiç 

bir nutkunda, hiç bir sözünde bu arzusu eksik değildi. Hastal ığı esnasın

da bile onu düşündü. Bu gün onun arkasından inlerken hepimiz onun 

yaptığ ı bu inkılâbı asla geri b ırakmıyacağımıza söz ver iyoruz. Daha bu 

sabah Ankara 'daki Dil ve Tarih Fakültesi talebeleri Dil ku rumuna geldi-
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ler. Hepimiz ağlaşarak and içtik. Hepimiz onun izinde yürüyeceğiz . O as

la ölmez, ölmiyecek, Mustafa Kemal ebediyen yaşıyacaktır (Alkışlar). 

ALÂETT İN T İR İDOĞLU (Maraş) - Sayın arkadaşlar; büyük millî şef 

Atatürk 'ü kaybettik. Muhakkak ki en büyüğümüzden en küçüğümüze 

kadar teessürümüz çok büyüktür. Ben bu kürsüden Atatürk 'ün geçmi

şini, vasfını, kendisini tarif edecek değil im. Çünkü ben im kanaat im, bu

günkü beşeri kuvvet im buna kâfi gelmediğidir. Esasen ben im bi ldiğ im 

kel imeler de bunu tarif edemez. Onu ben tarihe b ırakıyorum. Atatürk 'ün 

büyük lüğünü tarih tarife çalışsın. 

Eğer Atatürk 'ün büyüklüğünü hacmine sığdırabil irse. 

Söz a lmaktaki maksad ım. Atatürk 'ün öldüğü gün şahid o lduğum bir 
kaç manzaray ı bu kürsüden arzederek bi lhassa bu müşahede ler imi bu 
mil let kürsüsünden tespit etmektir. Türk milleti için m e ş u m denilebi le
cek o gün, bir mebus arkadaşımla beraber evden çıktık, saat 10'du, Ata
türk 'ün ö lüm haberi şehirde yayılmıştı . Arkadaşlar , bütün Ankara , bü
tün sokaklar bana ağlıyor gibi geldi, ağaçlar ağlıyor gibi geldi, binalar ağ
lıyor gibi geldi, hülâsa bütün bozkır ağlıyor gibi geldi. Mecl ise geldik, 
Mecl is kapıs ının önünde hergün gördüğümüz dimdik vazifesini yapan 
üni formal ı Türk askeri, vazifesini yaparken gözleri yaş içinde idi. Kap ıda 
polis ağl ıyordu, hademe ağl ıyordu, binanın içine girdik mebus lar ın hep
si hıçkırıyorlardı. Bu haleti ruhiye içinde bir kaç mebus arkadaş dışarı
y a çıktık, Atatürk 'ün heykeli önünde binlerce genç toplanmışt ı . Bu top
lant ıda Atatürk gençliği konuşuyordu. Bu, bütün dünyanın bildiği bir 
toplantı değildi, bir mit ing değildi, siyasî bir fırka taraf ından politik bir 
maksad la yapı lmış bir mit ing değildi. İçten gelen bir toplantı idi. Bunla
rı k im ve ne için toplamıştı? Onu kimse bi lmiyordu. Hepsi konuşuyordu. 
Ne yazık ki onların konuşmalar ı tespit edi lemedi. Biz de kalabal ığa karış
tık onları dinliyorduk. Arkamdan bir mebus arkadaşımın birdenbire hıç-
kırdığını gördüm. Döndüğüm zaman bana bir çocuk gösterdi, 8-10 yaşla
r ında vardı, kalabalık gittikçe çoğalıyordu. Bir polis, çocuğu korumak için 
demiş ki "çocuğum geri çekil, ezi leceksin" Bu çocuğun polisi iterek verdi
ği cevab şu idi : Atatürk ö lmüş ben ezilmişim ne çıkar? Arkadaşlar , hepi
niz bi l iyorsunuz ki, bu tek çocuğun sözü Türk milletinin bir tek kalb gibi 
ifadesi idi. -Bilhassa bunu tespit ve ifade için söz aldım. Arkadaşlar , ben
ce Atatürk etten, kemikten bir insan değildir. Atatürk bir zihniyettir, bir 
devrin zihniyetidir- Bütün cihanda bir tarih devrinin, zihniyeti olan bu 
adam Türk milletinden gelmiştir ve Türk milletinin gururudur. Atatürk bir 
millî gururdur. Atatürk bütün Türk milletinin kalbinde tıbkı baş ımızda 
dalgalanan bir millî bayrak gibi bütün tarihi boyunca yaşayacaktır . 
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Arkadaşlar , ne mutlu Atatürk kanından bir damla taşıyana. 18 mil
yon demiyorum, damarlar ında Atatürk cinsinin kanından bir nebze taşı
yan her Türke, bence o kanı taşıyanlar bütün beşeriyet içinde bütün be
şeriyet boyunca gurur duyacaklardır. 

Sayın arkadaşlar, Türk milletinin başı sağ olsun. 

İLYAS SAMİ MUŞ (Çoruh) - Ulu Atam; ... Arkadaş lar ımın şu hitabe
sine imtisal etmek mecburiyet indeyim. Şarkın ve garbin mecçhulâ t âle
mine rağmen öldükten sonra, bir faninin cesedi ö ldükten sonra, sahibi
ne, yani toprağa tevdi o lunduktan sonra, ruhunun, bütün efradü ailesi, 
kend inden sonra, fazilet, şuur, rüşd ve i lhamı alt ında ne yapt ığ ını gör
mek için bekler diye bir anane vardır. Onun için tekrar Ata 'n ın ruhu hu
zuruna hitab ile realitesini, mesaisini ve ö lümü günler inin Büyük Mecl i 
se verdiği i lhamı muhtasaran arz edeceğim : 

Realitesi : Bu parçadır. 

Fıtratın bir milleti mesud eden her kuvveti, 

Da ima bir ferde vermekt ir kadim âdeti. 

İşte (karanlık günlerde her ferdin cevheri bir araya toplanıp ondan bir 
Kemal t imsali meydana gelmiştir. ) 

Bu Atatürk'tür. 

Mesaisi bu beyitlerle hulâsa edilebilir : 

Kaydü tarih ile tam on beşe girdi yaşımız 

Nereden nereye çıkardın bizi olgun başımız 

Korudu, kurdu, yetiştirdi bu mesud yurdu 

Lik insan idi, eyvah hayatı söndü 

Sekaf onun, Meclis onun, yurt ile iller de onun 

Nasıl izhar edel im matemi dillerde, onun. 

Bu elîm boşluğu, bu azîm zıyaı kel ime, dil tabir ve ifade edemey ince 
ö lümü iki gündeki hâl ve vaziyet imizde gördüğümüz rüşd ve i lhamının 
asarıdır. Birinci; bütün hayatı bir feyzü irfan olarak geçen Şef imizin ölü
m ü n d e n sonra devam eden bu hâl, onun ruhunu işbaa kâfidir. 

İkinci; bu güneşin ufulünün tesiri ile titreyen yürekler i ve halef inin 
yar ım saat içinde takdir ve sürür ile intihabını, ist ikbalde yüce zafer ve 
saadet şahikalar ına milletimizin namzetl iği parıltısını gö rmemek için kör 
o lmak lâzımdır. 

O halefi ki âbidelerinde onu tebid etmiş ve bu kısa müdde te her yap 
tığının icra vasıtası, eli ve kolu olmuştur. O boş luğun bu doluşu ve o ka
ranlığın bu âtî ışığı Türk istikbalinin zâmin ve kâfilidir. 
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Herkesin hayatı gıbtalarla geçer, fakat bu kadar gıbtalı ö lümlere ka
vuşmasını , Türk ulularına candan temenni eder im (Alkışlar). 

BESİM A T A L A Y (Kütahya) - Arkadaşlar, kardeşl ik duygusu, topluluk 
ve birlik duygusu, felaket günlerinde belli olur. Görüyoruz bir vücud gi
bi kalblerimiz sızlıyor, gözlerimiz ağlıyor, yürekler imiz çarpıyor. Arkadaş
lar, Sorar ım, ruh ölür mü, nur ölür mü, azim ölür mü? O biz im kalpleri
mizde bir ruh gibi daima yaşayacak, gözlerimizde nur.yol lar ımızda kıla
vuz olacaktır .Şu ışığı burada kapatsanız başka bir yerde tecelli edecek
tir. Tabiat büyük doğumları büyük acı lardan sonra meydana getirir. Ağ-
lıyan Türklük, ö lüme doğru yuvar lanan Türklük büyük bir evlâd doğur
muştur . Bu gün onu kaybetti. Y ine acı içindedir. Fakat o acı ile bu acı 
aras ında fark vardır : O korku acısı idi, bu ayrılık acısıdır. 

Arkadaşlar , ben bu ö lüme inanmıyorum. Bana, Atatürk ö lmedi gibi 
gel iyor. Ben onun karanlıkları delen gözlerinin ışıklarını sez iyorum, onu 
burada görüyorum. Onun gür ve hâkim sesini işit iyorum. Fakat herkes 
diyor ki, o öldü. Belki, ne bileyim. Öldü ise ağlayın arkadaşlar, ağlayın; 
büyük bir şeften olduk. Ağla Türk ulusu ağla. Öksüz kaldın, büyük Atan
dan oldun. Ağlayın kadınlar, ağlayın çocuklar. 

Arkadaşlar , benim seksenlik bir n inem var. Bu kara haber in duyul
duğu gün eve vardım. Onu ağlıyor gördüm. Nine ne oldu, niçin ağlıyor
sun, dedim. Atatürk öldü, ona ağl ıyorum dedi. Nine ihtiyarsın hastasın, 
bırak ağlama, dedim. Evlâdım, beni bana bırak. Ben kaç şehid annesi-
y im. Şehid kocadan dul kaldım, üç çocuk yetişt irdim, ikisini şehit ver
d im. Nihayet senin yanında sığındım dedi. Ben ninenin kucağ ına düş
tüm. Ben ağladım, o ağladı, b i lmem ne kadar sürdü. Beni uyandırdı , kalk 
oğul vazi fene, dedi. 

Ey Türk ulusu... Bilki iki Atatürk vardır. Biri maddî Atatürk, ... onu 
bir kaç gün sonra çok sevdiği Ankara 'nın sıcak koynuna tevdi edeceğiz. 
Diğeri de mânev i Atatürk ... O hiç bir zaman ölmiyecektir. O üzer imizde 
meleküss ıyane gibi da ima yaşayacaktır . Bize gideceğimiz yolu göstere
cektir, karanl ıklarda bize ışık verecektir; biz im da ima koruyucumuz ola
caktır. Onun eserleri ne İskender gibi sağl ığında yıkı lacak ne Napolyon 
gibi gözünün önünde parça parça olacaktır. Millet ve onun süzme bir 
muhassa las ı olan Meclis, bunun yıkı lmıyacağını geçen gün göstermişt ir . 
Bu, Türk milletine mahsus bir meziyettir. Bununla ne kadar övünsek ye
ridir. Onun attığı temelin bir taşı bile sarsı lmayacaktır. Bu, biz im için bir 
ödevdir, bir şereftir, bir şandır. 

Vakt i le bir Türk büyüğü; "memleket at üstünde ahnır fakat at üstün
de idare edi lmez" demişti , geldi kurultayı topladı, yasalar yapt ı . 

Atatürk de Anibal gibi Anado ludan düşmanı kovduktan sonra denizi 
geçebil irdi, büyük ülkeler fethü istilâ edebilirdi. Fakat bunun faydasızlı-
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ğını gördü ve durdu. Türk misakı millisile çizi lmiş hudud lardan dışarı 
ç ıkmak istemedi. Bar ışmaz düşman sanılan gönülleri birleştirdi, Tuna-
dan Sint ı rmağına kadar, Ceyhunlara kadar sulh havası estirdi ve bir bir
lik vücude getirdi. Memleket in istiklâlini kurtardığı gibi her tarafda sulh 
ve saadet havası est irmeğe çalıştı, memleket in yalnız iktisadî istiklâlini 
değil ; yalnız siyasî istiklâlini değil, kültür istiklâlini de kazandırdı . O di
yordu ki, millet demek dil demektir. Bir Osmanl ı topluluğu vardı, bunun 
iç inde kendi âdetine, ananelerine, diline, her şeyine ayrı ayrı mal ik insan 
kitleleri vardı. Bu dağıldı, bunun bir de dili vardı. O dilde bu mil let lerin 
hepsinin hisseleri vardı. Bu dil de dağılmalı idi. Nasıl pürüzsüz ve temiz 
bir Türk devleti ve vatanı vücuda getirmişse, o suretle temiz ve pürüzsüz 
bir Türk dili meydana get irmek için de çalışıyordu. Bizi bir talebe gibi y e 
tiştiriyordu . 

Ey Türk milleti, sana baş sağılar dilerken, seni, İsmet İnönü gibi ikin

ci büyük bir adama, büyük bir öndere malik o lmandan dolayı kut lamayı 

da unutmuyorum (Alkışlar). 

Dr. TAPTAS (Ankara) - Sayın arkadaşlar, bir çok hatipler büyük Ata
mız ın faziletlerini, memlekete ve bütün insaniyete yapmış o lduğu hizmet
leri, iyilikleri saymağa çalıştılar. Acaba buna tamamile muvaffak olabil
diler mi? Böyle bir dehanın eserini, ruhunu anlamak, onu tespit e tmek, 
bu günkü insanların işi değildir. Bunu ancak gelecek asır larda yaz ı lacak 
beynelmi le l siyasî tarih meydana çıkarabilecektir. Ben bu hususta tabi
îdir ki, bir şey ilâve etmekte acizim. Bu kürsüye ç ıkmaktan maksad ım 
başkadır . Bu gün matem içinde bulunan 17-18 milyon va tandaş iç inde 
yaşayan Rum vatandaşlar büyük küçük kâffesi ayni şekilde ağ lamakta
dır. Bunlar Atatürk 'ün ismini daima, ebediyyen şükran ve hürmet le 
kalbler inde muhafaza edeceklerdir. Sadık evlâdları o lduğunu ispata çalı
şacaklardır. Atatürk ölmedi, hepimizin kalbinde ebediyen yaşayacakt ı r 
(Alkışlar). 

H A S A N REŞİD TANKUT (Muş) - Arkadaşlar, filezof Niçe, büyük adam

ların büyükler ini ayırıp tarif edebi lmek için ( insan üstü) diye bir tabir 

icad etti. A lmanca olarak yazdığı eserinde bunu (Übermensch ) diye tarif 

eder. İnsan üstü denen bu harikalar, beşeriyeti k ısmen olsun, yürüdük

leri yo ldan daha doğru ve daha kolay bir yola sokmak ve düştükler i ça

mur lardan çıkarıp ar ı tmak kudretini gösterebilen büyük zekâlardır . Mu

harrirler bunlar ın karakterlerini yaparken bazan kahramanlar ismini, 

bazan da devler tabirini kullanırlar. Titanlar büyük insanlardır . 

Atatürk öldükten sonra cihan matbuat ında gördüğümüz vası f ve ta

rifler, bu büyük adamın yer yüzü kahramanlar ının ve t itanlarının ayrı 
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ayrı haiz o lduğu vasıtalara toptan tasarruf ettiğini gösterdi. Ben kemal i 

aczile d iyorum ki, Büyük Atatürk 'ün tarifini yapmağı y ine Nicenin bir in

san üstü varl ığ ına bırakal ım. 

Atatürk büyük bir Türk babası sıfatile milletini bağr ına basmış ve bü

tün aşkını ona vermiş bir varlıktı. 

Huzurunda, feyzü nimetini görmüş bir arkadaşınız sıfatile, bir gün 
gö rdüğüm bir teveccüh eserini burada misal olarak arzed iyorum : Ken
disine henüz Atatürk diye hitab etmiyorduk, Gazi Hazretleri , d iyorduk. 
Gazi Hazretleri tabirinin nereden çıktığını, nereden geldiğini de tetkik 
ediyorduk. Bir gün bana söz verdi, sen anlat dedi. Ben ded im ki, Gazi 
Hazretleri , sizi bu günün muharrirleri , edibleri kalblerinin en samimî kö
şes inden fışkırarak çıkan muhabbet ve takdir cümleleri ile anarlar. Kimi 
Gazi der, kimi kurtarıcı der, kimi münci der, kimisi de mil letin en büyü
ğü olarak tasvir eder. Bunların hepsi hakikati ifade eder kel imeler o lmak
la beraber ben im anladığım Atatürk'ü samimî olarak tarif edemezler . 
Bence Atatürk şöyledir : Atatürk, insan olarak mağlûb o lduğu ve kulla
nı lmasını insanî bir hak tanıdığı bütün zevkini, huzuzat ını ve ihtirasla
rını mil letseverl ik mihrakında topladıktan sonra tatbik sahas ına koyan 
bir adamdır . Bunları söyleyince o büyük adamın gözleri yaşardı . İşte 
Mustafa Kemal ' in hakikî tarifi budur, dedi ve ilâve etti : Her şeyden evvel 
mil let ve da ima millet. 

Arkadaşlar , Atatürk 'ün bir eseri de, bundan evvelki ce lsede beş daki
kalık sükût vakfesinde ince ve sessiz e lemimizin üzer inde tahaccür et
miş , bazalt kesi lmiş olan büyük vekardı . Onun, o büyük vekar ın cephe
sinde Atatürk 'ün rölyefi vardı. O kabartmayı ebediyen muhafaza edecek 
ve si lmiyeceğiz. Çünkü günün birinde hâdisat bizi çetinliklerin dehlizin
den geçmeğe mecbur ederse, onun evvelâ millet dediği gibi, biz de evve
lâ, çetin ve kolay her işimizin başı onun adı olacaktır. 

Onun adı şimdi, çel ikleşen matemimiz in mânas ı gibi da ima önümü

zü aydınlatan, manileri, uğursuzlukları yarıp y ıkan ebedî bir kuvvet imiz 

olacaktır. 

Her şeyde ve her halde : Önce Atatürk. 

KÂMİL DURSUN (İzmir) - En evvel söz almışt ım, en geriye kald ım. 

Ac izane bir kaç söz de ben söylemek ist iyorum. 

B A Ş K A N - Bundan sonra. 

Ö R G E E V R E N (Balıkesir) - Arkadaşlar ım, hepiniz gibi ben im de inan-

cımdır. Atasını b i lmeyen Türk olamaz. Onun için Atatürk 'ü onun çocuk

larına -Türklere- anlatmağa ihtiyaç yoktur. Atatürk, milletini ne kadar 
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anlamış , sevmiş, inanmış ve güvenmişse, Türk milleti de yarat ıc ı , kuru
cu ve koruyuculukta Türkün müşahhas timsali olan öz benliği , Atatürk 'ü 
tıpkı onun anlayışı gibi anlamış; onun gibi sevmiş, onun gibi inanmış ve 
onun gibi güvenmiş ve bağlanmıştı . 

Atatürk 'ün milletine yaptığı hizmetleri mi sayal ım? O n u n her biri, 
mucize ler in kıymetini azaltan eserlerinden mi bahsede l im. Pekâlâ.. . bu
nu bir cümle ile ifade edebiliriz : Atatürk insanlığa ve medeniyete , emsal 
siz Türk inkılâbını verdi. 

O Atatürk ki; kendine, Türk inkılâbı senin eserindir diyenlere o yüce 
kudret da ima ve katiyetle, hayır demişti . Türk inkılâbı yalnız ben im -tek 
bir şahsın- eseri değildir ve olamaz, o, bütün Türk mil letinin eseridir. İş
te Atatürk. Yaratan ve yaratıcıl ığını yarattığı ile birlikte mil let ine veren 
mil let inde gören en büyük insan. 

Atatürk öksüzleri kardeşlerim; başımıza çökmekte çok acele eden ka

ra musibet in, ezici ve kavurucu tesiri alt ında eriyen yürekler in ızt ırabını 

tazeleyecek sözler söy lememek için sarsılmış asabına hâk im o lmağa çok 

çal ış ıyorum. 

Lâkin; siz yalvarır ım bana bir kaç dakika izin verin. Ş imdi size, c ihan
şümul acı bir tesir yaratan bedbaht üfûlün dünya mil let lerine neler itiraf 
ettirdiğini onların di l inden, onların yazı larından al ınmış cümleler le arzet-
mek ist iyorum. Diyorlar ki : 

Türk bütünlüğünün bu günkü mutlak tesanüd mucizesi , A ta türk 'ün 
en hayretbahş eseridir. 

Diyorlar ki; Onun ruh kuvveti ve azmü iradesi, k im olursa o lsun di
ğer her hangi bir şefi sarsabilecek zorlukları yenmes ine kâfi gelmiştir . 
Dünya yaratı ldığı gündenber i talileri tersine çevirmiş olan tek insan, Ata
türk'tür. 

Diyorlar ki; Atatürk tarafından hazırlanıb kendisi taraf ından idare 
edi lmiş olan Türk inkılâbı, erkek, kadın bütün vatandaşlara Türkiyenin 
evvelki nesi l lerinden hiç birine nasib o lmamış hür, tam ve emin bir ha
yat verdi. Avrupadaki şeflerden hiç biri daha fazlasını y apmamış ve bu 
kadar zorlukları yenememişt ir . 

Diyorlar ki; Atatürk' le Türkiye herkesin hased ettiği bir adama, dost

larının ve düşmanlar ın ın hayran olduğu bir deha adamına, ziyaı yalnız 

Türkiye için değil, bütün medeniyet ve dünya için bir zıya teşkil eden bü

yük bir adama malik bu lunmak bahtiyarl ığına nail o lmuştur. 

Diyorlar ki; onun adı tarihinin kahramanlar ı aras ında si l inmez bir şe
kilde kalacaktır. Zira şahsiyeti kendi memleket inin hudutlar ını aşmışt ır . 
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Diyorlar ki; İnsanları sevk ve idare eden büyük çehreler aras ında ye

ni Türkiyenin banisi Atatürk 'ünki kendine has çizgilerle ayr ı lmaktadır . 

Tar ihte çok, pek çok inkılâbçılar görüldü; fakat hiç biri Atatürk 'ün cesa

ret ettiği ve muvaffak olduğu şeyleri yapamadı . 

Diyorlar ki; Atatürk, on beş yılda, gençlik ve kuvvetle dolu, kudretl i , 

istediğini ve nereye gittiğini bilen yeni Türkiyeyi yara tmağa muvaf fak ol

muştur . 

Diyorlar ki; Atatürk tabiatın kudretidir. 

Diyorlar ki; Büyük Türk, büyük Balkanlı, büyük adam; bütün dünya 

modern tarihinin en büyük çehrelerinden biridir. 

Diyorlar ki; Atatürk, ö lümünden evvel, herkes taraf ından hürmet ve 

riayet edilen kuvvetli, haysiyet ve faaliyet dolu yeni bir Türkiye yara tmak 

ü lküsünü tamamen başardı. 

Diyorlar ki; Atatürk 'ün Türkiye 'de yaptığını hiç bir k imse, hiç bir ta

rafta yapmadı . İ lham ettiği kimseler ve kendi prensibler ine göre kurduğu 

yeni nesil onun eserine devam edeceklerdir. 

Diyorlar ki; Atatürk; karakteri yapıcı e lemanlar la büyük bir vatanper

verl iğin ve demirden bir iradenin bir leşmiş bir timsalidir. 

Diyorlar ki; Atatürk, arkasında istikbalinden korkmıyan kuvvetl i , mil

lî bir Devlet bırakmıştır. 

Diyorlar ki; bir adam, yeni bir Türkiye yarattı . Dikkate değer müess ir 

hareketi le devlet reisleri arasında biricik bir vaziyete sahib olan yalnız 

Atatürk ' tür. 

Diyorlar ki; Atatürk Türkiyeyi yeniden yaptı ve emin bir yol üzer inde 
ileri yürüyüşüne devam eden bir memleket bıraktı. 

Diyorlar ki; Atatürk; dâhi, harikalar yaratan, teşkilâtçı, idareci ve 

kurtarıcı en büyük insandır. 

Diyorlar ki; Atatürk 'ün yarattığı eserler birer mucizedir. 

Diyorlar ki; Atatürk 'ün vefatı bütün Türkleri mateme garketmişt ir . 

Fakat Türkiye 'yi yüksek faydalara mazhar inkılâbcı bir rejim içinde bı

rakmışt ır . 

Diyorlar ki; Atatürk; muazzam bir yapıcı, bir vatan babasıdır . 

Diyorlar ki; Atatürk asker, politikacı, idareci, inkılâbcı olarak emsal

siz bir dâhidir. 

Diyorlar ki; seciyesi ve hayatı itibarile insanlara en yakın olan Ata

türk, eserlerile, beşeriyetin üstüne çıkan biricik ink ı lâbadır . 
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Diyorlar ki; Atatürk 'ün ö lümü ile bütün insanlık fakir o lmuştur arka
daşlar. Ö lümünün bile milletine bu kadar emsalsiz faydası o lmuş, beşe
riyet in başka bir çocuğu var mı?.. Artık susacağım. Ancak. 

Atatürk 'ün büyük ve yüce huzuru maneviyet inde o kudsiyete yemin 
ederek susacağım.. . Ulu Önder : Biz Türk çocukları sana ve senin önder
l iğine lâyık Türk olarak kalacağız... Ahdimiz budur, andımız budur . İn
sanlığın düşmanı olanların büyük ve yegâne düşmanı Yüce Önder , m ü s 
terih ol (Alkışlar). 

KÂMİL D U R S U N (İzmir) - Sayın arkadaşlar, benden evvel söz söyle
yen hat ip arkadaşlar Atatürk 'ün büyüklüğünü tebarüz ett irmekte devam 
ettiler. Fakat bu mebhasde ne kadar söz söylense yeri ve değeri vardır . 
İşte bu düşünceye dayanarak ben de arkadaşlara imtisal edeb i lmek için 
yüksek huzurunuza geldim. Cumhuriyet bayramının 15 inci yıl d önümü
ne tesadüf eden cumartes i günü herkes gibi cumhuriyet in sevinç ve ne
şelerini duyuyordum. Yalnız bu sevincimi bozan bir düşünce vardı . Çün
kü büyük şef Atatürk hasta idi ve ağızdan ağıza sızan haberler, onun 
mukaddes maddî hayatının ufûle doğru gitmekte o lduğunu anlat ıyordu. 
Bu endişe ile onun gençliğe ve kahraman ordumuz da dahil o lduğu hal
de bütün millete emanet ettiği cumhuriyet in yıl dönümü törenine iştirak 
için ev imden çıktığım vakit muhitte ve her nâsiyede hem sürür, h em ke
der görüyor gibi idim. 

Büyük Kamutayda da arkadaşlar ımın ayni halde o lduğunu seziyor
dum. Meras im başladı . Riyaseti Cumhur salonuna gir iyorduk. Göz ler im 
sa londa her sene o lduğu gibi o büyük kurtarıcıyı, büyük koruyucuyu, 
büyük kurtarıcıyı, hulâsa o büyük varlığı aradı. Bulamadı . Derhal sarsıl
d ım ve tebrikleri kabul eden muhterem reisimizin yüzünün de sapsarı ke
silmiş o lduğunu gördüm. Salondan çıkarken düşmemek için çok gayret 
sarfettim. Aradan on gün geçti. Çıkan bir tebliğ bütün milletin hiç bekle
mek istemediği büyük acıya doğru daha çok yaklaştığımızı ilân ediyordu. 

Nihayet 10 Teşrinisani Perşembe günü kara haber her tarafı kapladı . 
Bütün millet mateme garkoldu. Çarşılarda, sokaklarda, mekteblerde , ev
lerde, her yerde herkes bu canhıraş acıyı duydu. Türkiye u m u m î bir ma-
temhane manzaras ı aldı. Harice akseden bu kara haber bütün dünyayı 
sardı ve sarstı. Ona bütün kürreiarz halkı ağladı. Çünkü insanlık en bü
yük evlâdını kaybetmişti . Memleket imizde eski bir tabir vardır : Yedis in
den yetmiş ine kadar. Halbuki bu tabiri bu elîm hâdise genişletti . Beş ya
ş ından yüz beş yaş ına kadar herkes ağladı. Hıçkırıkları ile memleket i 
baştan başa matemhaneye çevirmişlerdi. 

Ertesi günü Büyük Kamutayda intihab yapı lacaktı . Herkes bir teselli 
noktası arıyordu. Cumhuriyet , kahraman ordumuz da dahil o lduğu hal-
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de bütün millete ve betahsis gençliğe emanet eden Büyük Atan ın vasiye
tini yer ine get irmek için Meclisin bütün muhterem azası adetâ manev î 
bir ittifak akdetmişlerdi . İşte bu intihabın samimî neticesi bize büyük bir 
teselli ve ümid noktası o lmuştur. Büyük Atatürk, Büyük mil let in kalbin
de ve tar ihinde ebediyen yaşayacaktır . Muhterem halefleri İsmet İnönü 
ve Cumhur iye t Hükümet imize isrinden asla ayrı lmayarak pek çok sene
ler muvaffak ve muzaffer olacaklardır. Millet ve Cumhur iye t ebediyyen 
yaşıyacaktır . Aziz millet için ve mukaddes yurd için en büyük temenni le
r im budur. O gündenber i ağlayan ve ağ lamakta devam eden necîb mil le
t imize ve kahraman ordumuza bu kürsüden taziyetlerimi sunar ım. Şu 
kadar ki, müteel l im olmasınlar. Bu millet yekpare bir Atatürk olarak ya
şayacak ve onun emel ve umdeler ini takib edecek ve tahakkuk ettirecek
tir (Alkışlar) . 

İSTAMAT Ö Z D A M A R (Eskişehir) - Arkadaşlar, en son sözü bendeniz 
söy lüyorum (Daha söyleyecek var sesleri). 

Bunu söylemekle en âciz bir arkadaşınız, bu elem içinde tabiî kalbi
nin okuduğunu ifade edemiyeceğinden dolayı kendini huzurunuzda pek 
mahcub görüyor ve kusurunun affini sizden rica ediyor. 

Bu gün, kalbimizde açılan yara, felâket pek derindir. Duyu lan acı ve 
sarsıntı pek kuvvetlidir. Bunu, b i lmem hangi hatibin dili, hangi şairin 
kalemi tavsif ve ifade edebil ir? Bu gün memleket in her köşesinde, her ta
raf ında baştan başa çocuklar, gençler, ihtiyarlar, analar, babalar , bü tün 
vatan ağlıyor, inliyor. Ne kadar ağlasa azdır, ne kadar inlese yer i vardır . 
Türk mil letine hürriyet ve istiklâlini, namuskâr bir hayatı, meden î bir ya
şayışı veren Atatürk değil midir? Türk milletini karanlık bir maz iden par
lak bir istikbale doğru götüren yine Atatürk değil midir? Türk mil let ine, 
garb â leminde onu medenî ve kuvvetli bir millet tanıtt ıracak varl ık veren 
o büyük deha, Atatürk değil midir? 

Aziz arkadaşlar ım; Atatürk 'ün baştan başa bir tarih, bir destan olan 
yüksek eserleri etrafında ne kadar söz söylesek o kadar aczimizi ifade et
miş oluruz. Ben bunun etrafında fazla söylemiyeceğim. Yalnız bu e lem 
içerisinde inlerken bizi teselli edecek, göğsümüzü kabartacak bir takım 
cilveler gö zümün önünde tecessüm ediyor. Tarihte görüyoruz ki, bir çok 
büyük adamlar ölmüşlerdir. Onların etrafında kendi ırkdaşlarının, ken
di muhit in in ağladığını görüyoruz. Fakat Atatürk 'ün ö lümü böyle midir? 
Atatürk 'ün ö lümü, yalnız kendisinin yarattığı Türk milletini değil, bütün 
Türk camias ında yaşayan Ortodoksları, musevi ler i ve hatta onlardan da 
uzakta bu lunan garb medeniyet âlemini mateme garketmişt ir . Bütün 
Devletler, bütün milletler biz im elemimize samimiyet le iştirak ediyorlar. 
Bu yüksek kürsüden müsaadeniz le onlara şükranımı arzedey im. Çünkü 
onlar kadirşinasl ık göstermişlerdir. Beni de sizin gibi büyük bir kudret le 
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teselli edecek bir ideal im vardır. Atatürk ölmemiştir. Atatürk 'ün fâni olan 
cesedi iç imizden ayrı lmış, fakat bu millete, bu ülkeye ebediyen can vere
cek, şeref verecek ideali kalmıştır. Atatürk, senin toprak al t ında huzur 
içerisinde kalacağına kani im. Çünkü senin esaslı temeller üzer ine inşa 
ettiğin bu metanetl i b inanın başına geçen halefin İsmet İnönü 'nün kud
reti, bütün Büyük Millet Meclisince ve onun mümessi l i o lduğu mil letçe 
da ima ileri götürülecektir. Onun için müster ih o luyorum. Ey yüksek 
Türk milleti ve onu temsil eden aziz vatandaşlar! Sizi bütün kalb imle te
selli sadedinde bir kaç sözle tasdi ettiğim zaman sizi de teselli ve tebrik 
eder im. Çünkü bu varlık, çünkü bu şeref Atatürk 'ün hayatı nasıl ki baş
lı baş ına bir tarihse ö lümü de başlı başına bir tarih olacaktır. Ö l ü m ü n ü n 
şerefi hiç k imseye nasib olmamıştır. Yaşasın Türklük, yaşas ın Kemal i zm 
ideali (Bravo seslen, alkışlar). 

B A Ş K A N - Söz Naim Hazım Onat' ındır (Yok sesleri). 

O halde söz Hamdi Ongunundur . 

HAMDİ O N G U N (İçel) - Sayın arkadaşlar; Ulu Şefimiz Atatürk 'ü kay
betmekle duyduğumuz ıstırab çok derindir. Hiç bir millî istırab bu kadar 
acı ge lmemişt ir . Türk ulusu : kurtarıcısını, Türk Devleti : kurucusunu, 
beşer iyet : en büyük evlâdını kaybetmiştir. O büyük adamı kaybett iğ imiz 
günden beri en küçük çocuklardan tutunuz da en yaşl ıs ına kadar bü tün 
bir mil let ağlıyor, dünya ağlıyor, kâinat ağlıyor, hep ağl ıyoruz. Fakat bu 
ağ lamamız ye 's imizden, ümidsizl iğ imizden değil, ona karşı olan sevgimiz
den, bağl ı l ığ ımızdan, hasret imizdendir. 

Bir taraftan onun eserlerine bakarak, onun eserini yaşa tmağa çalışır
ken, o ö lünün hatırasile göz yaşlarımızı akıtırken; diğer taraftan böyle 
kahramanlar kahramanı yetiştiren bir ulusun çocukları o lduğumuzdan , 
onun kanını taşıdığımızdan dolayı göksümüz kabaracaktır . O biz im için 
da ima kuvvet ve kudret kaynağı olacaktır. 

Arkadaşlar , yurdu kurtaran, evrensel devrimleri yapan ve yepyeni , 
dipdiri bir devlet kuran, şöhreti, sevgisi ulusal sınırları aşarak evrensel 
bir hâl a lan en büyük insan Atatürk ölmemiştir. O büyük ölü, ebedî o lan 
yurdunda , eserleri arasında, u lusunun gönlünde ve ruhunda yaşamak
tadır ve da ima yaşayacaktır . 

Arkadaşlar , kaybımız ve bundan doğan acımız, teessürümüz, bundan 
doğan acımız ölçü kabul etmez derecede büyük ve derindir. Buna rağmen 
tesell imiz de ayni derecede büyük ve kuvvetlidir. Şuna şükretmel iy iz ki : 
Atatürk az zamanda bütün eserlerini ve onların yaşamas ı sebebler ini ik
mal etmiştir. Harbde, sulhde, kuruculukta ve yapıcı l ıkta onun d a l m a y a 
nında, en yakınında bulunan ve onun sağ kolu olarak en büyük yard ım
cısı olan İnönü, bu gün başımızda bulunuyor. 
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Bütün bu işler başarı l ırken İnönü, Atatürk ' ten sonra Türk u lusunun 
en büyük evlâdı olarak tanınmıştır. 

Türk ulusu : Atatürk 'ün etrafında nasıl bir kütle hal inde top lanmış 
tek bir kalb olarak duymuş ve tek bir vücud olarak hareket etmişse, bu 
gün de İnönünün etrafında ayni şekilde toplanmış bulunuyor . 

Türk ulusu : İnönü'nün başbuğluğu, altında, Atatürk 'ün izinde, ken
disine mevud olan medeniyet ve refah seviyesinin, kudret ve kuvvet in en 
yüksekler ine doğru durmadan süratle ilerliyecektir. Bunda hiç bir tekin 
şüphesi yoktur. Göz yaşlarımızı akıtırken bir taraftan içimizi ferahlatan, 
bizi teselli eden budur. 

Türk ulusu var olsun. 

Atatürk 'ün, o ulu ö lünün aziz ruhu şad olsun. 

FAZIL A H M E D AYKAÇ (Elâzığ) - Türk milletinin aziz başı sağ o lsun. 

Arkadaşlar ; b i lmiyorum, insan dilile bu günkü matemimizden nasıl 
bahsedebi ley im. Onun kadar sonsuz bir unsur arasak belki hatır ınıza 
kaybett iğ imiz dâhinin ulviyeti gelebilir. Fakat hemen itiraf edey im ki on
dan da büyük bir şey var : bu günden it ibaren başl ıyacak olan âti önün
deki kıymetl i vazifemiz. 

Eğer huzurunuzda çok solgun, çok kudretsiz bir surette konuşursam 
beni mazur görünüz. Hatta arzetmek istediğim bir kaç mevzudan bahse
derken bu şerefli kürsüden ayrı lmak mecburiyet inde kal ı rsam, sözlerimi 
b i t i remezsem, bununla, gerek sizin vicdanınız ve gerek ben im kalb imde
ki acının en hakikî bir tercümanı o lmuş olacağına inanınız. Çünkü ar
kadaşlar; bu gün bu kürsüden, teessürden ez i lmeden lakırdı söyleyen 
zaten bu kürsüye lâyık değildir. Zaten hangimiz tam bir kavrayış la Ata
türk'ten bahsedebi l irdik? Bütün cihan onun şahsında, okyanuslar gibi, 
semalar gibi kâinatın tanıdığı büyük bir dehayı kaybetti . Bunu hatırlar
ken arkadaşlar bir noktayı bir türlü unutamıyorum. Bütün kuvvet im iş
te oradan geliyor. 

Arkadaşlar ; biz, c ihana Atatürk gibi bir insanlık mücevher ini , bir de
ha mücevher in i hediye etmiş olan milletin, ulusun çocuklarıyız. 

Arkadaşlar ; icabeder ki, yeniden c ihana bir hakikat göstere l im. Yani 
Atatürk 'ün maddî varlığı, u lusumuzdan ayrı lmış dahi olsa, manev î kuv
vet in yaşadığını , onu da ima başımız üstünde taşıyacağımızı c ihana ispat 
e tmemiz lâzımdır. Zaten görüyorsunuz ki, c ihan da biz im kadar matem 
içindedir. Fakat hakikat budur. Önder ö lmüştür. Şüphe yok. Bunun ya
n ında Türkiye şerefli, muzaffer, kahraman Türkiye, Atatürk Türkiyesi , 
ebediyete namzed olan Türkiye, Türkiyemiz yaşıyor. Binaenaleyh, hangi 
vazife, hangi gaye bizi, matemimiz in içinde, onun i ler lemesine aid olan iş
ten al ıkor? 
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Arkadaşlar , bu gün acılarımızı bağr ımıza basarak, göz yaşlar ımız ı ka
bil o lursa canımızın içine akıtarak ancak yarının yüzünü güldürecek fa
aliyete teşebbüs etmekle idi ki, Atatürk 'ün lâyık halefleri o l duğumuzu is
pat edebil irdik. 

Çok rica ederim, 1918 i birdakika düşünün. 1918'de Atatürk ne hal
de idi? 1918'in günler inde Atatürk, bu gün Atatürk 'süz ka lmış Türk iye-
nin hicranından başka ne çekiyordu? Onun önünde de böyle v i rane ha
le ge lmiş can çekişen bir vatan vardı. A m m a bi l iyorsunuz ki, gözlerini 
yaş la değil, kanla değil, o büyük ve muazzam azm ile, metanet le , neşe ile 
do ldurdu ve yine bi l iyorsunuz ki, bütün cihanı i lelebed yalnız hayran de
ğil, müftehir eden bin türlü fevkalâdelik gösterdi. Şu halde dönüb dola-
şıb ayni mevzua gel iyorum. Hepinizin bildiğiniz fakat ebediyet in mütema
diyen bi lmesi lâzım gelen mevzuun üzerine gel iyorum. Yani vazi femizin ... 
Arkadaşlar , Türkiye Teşkilâtı Esasiye Kanunu bu millete, en ileri anlayış
ta en ileri duyuşta kavimlerin malik oldukları hakları hukuku tabi iyeden 
saymış bulunuyor . O anayasaya dayanmış olan kanunlar ımız , kurumla
rımız memleket in hayatına, siyasetine yan gözle bakabi lecek herhangi bir 
gözü yı ldırabilecek mahiyettedir. Şu halde yol açık ödev meydanda , de
mek ki karanlık hiç bir taraf yok, korkacak hiç bir taraf yoktur. 

Türk milleti işte pek eyi gördünüz ki son defada vekarla, aklı se l imin 
yeni bir numunes in i verdi. Yani bütün dünyayı salabet ine hayran etmiş 
bir ebediyet âbidesini e l imizden aldı, ve bir İsmet abidesini tuttu, onun 
yer ine koydu. Bize, bu gurbet anlarında, bundan daha fazla teselli edici 
bir manzara yoktur ve tasavvur edilemez. Onun için arkadaşlar, var ol
sun Türkiye, aziz Türkiye ebediyyen yaşayacaktır . Ne mutlu T ü r k ü m di
yene . Çünkü Türk, Atatürk 'ün mensub olduğu nesle mensub mesud bir 
mah luk demektir . Hepinize teselli ve kudret temenni eder im (Alkışlar). 

Dr. A B R A V A Y A (Niğde) - Arkadaşlar, ş imdiye kadar, son dakikaya ka
dar huzurunuza ç ıkmak şerefine mazhar olub da söz söyl iyeceğimi kati
yen b i lmiyordum. Fakat son dakikada, kırılacak derecede çarpan kalbi
min heyecanı beni buraya şevketti. Buraya geldiğim dak ikada dahi ne 
söyl iyeceğimi b i lmiyorum. Atatürk 'ün büyüklüğü, Atatürk 'ün dehası , 
Atatürk 'ün eseri hakkında neler söylendi, neler yazı ldı . Kütüphane ler do
lusu kitaplar mevcut. Radyoda neler dinledik. Bunlara ilâve edecek söz 
bulmak, şimdilik, benim için kabil değildir. Esasen maksad ım bunlardan 
bahse tmek değildir. Gözümün önünde hazîn ve el îm tabloyu gö rdüğüm 
zaman elini, ayağını seve seve öptüm. Fakat bu dakikada o arzu y ine 
bende uyandı ve huzurunuzda -Huzurunuz d iyorum. Çünkü huzurunuz 
demek doğrudan doğruya Atatürk 'ün huzuru manevis i demekt ir- (Alkış
lar, Bravo sesleri). Eği lmek ve milyonlarca defa elini, ayağını öpmek için 
buraya geldim (Alkışlar). Sağ olsun Türk milleti... (Alkışlar) 
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B A Ş K A N - Başka söz istiyen var mı? 

REMZİ Ç İNER (Sivas) - Sayın arkadaşlar; kalblerimizi, tekmil mil letin 
kalbini parçalayan bir felâketimiz olan Ulu Atanın ö lümü dolayısi le bu
rada söylenen sözlere çok kıymetli, coşkun sözlere ben im de belki en son 
olarak bir iki kel ime ilâve e tmeme müsaadeniz i rica ed iyorum. 

Art ık maneviyat ımızda ebedî ve mukaddes bir varlık olan Ulu Ata
türk'ün milletin kalbinde yaratmış olduğu büyük ve çok derin minnet ve 
hayranlık, taziz ve takdis duygularını millet, hepimiz k ıyamete kadar ne
silden nesile miras olarak kendi varl ığımızın ebedî ve mukaddes haz ine
si olarak taşıyacağız. Maneviyat ımızda da ima onun aziz ve mübarek ru
hundan kuvvet alacağız (Alkışlar). 

B A Ş K A N - Maddelere geçi lmesini reye arzediyorum. Kabul edenler.. . 
Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Atatürk'ün Cenaze Merasimi İçin Yapılacak Sarfiyata Ait Kanun 
M A D D E 1 - Atatürk 'ün cenaze merasimi dolayısile yapı lacak sarfiyat 

için, Başvekâletçe teşkil edilecek hususî bir komisyonun emrile sarfedil-
mek üzere Ziraat Bankasında açtırılacak bir krediden beş yüz bin l iraya 
kadar tediyat icrasına Maliye vekili mezundur. 

Bu tediyatın ne gibi hizmetler için yapı lacağı İcra Vekil leri Heyet ince 
tespit ve tediye mikdarı bi lâhare Maliye vekâleti bütçes inde 246 rakami-
le açı lacak hususî bir fasla tahsisat kaydedilir. Bu tediyatın komisyonca 
musaddak evrakı müsbitesi badessarf Divanı muhasebata tevdi o lunur. 

B A Ş K A N - Madde hakkında mütalea var mı? (Yok sesleri). Maddey i re
ye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 2 - Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir . 

B A Ş K A N - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 3 - Bu Kanun hükümler ini icraya İcra Vekil leri Heyeti me
murdur . 

B A Ş K A N - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyes in i açık reyle tasvibinize arzed iyorum. Bir 
defa müzakereye tâbi maddelere geçiyoruz. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) - Muhterem arkadaşlar; demin kürsüden Ata
türk 'ün mübarek makamının kale üzerinde yapı lması ve şu levhanın al
tına bir büstünün konulması , sonra vi lâyetlerden toprak al ınarak, maka
mının o topraklar la örtülmesi hakkında ricada bu lunmuştum. Beş daki
kalık celse tatili esnasında temas ettiğim arkadaşlar, ben im şu takrirde
ki arzular ımı daha şümullü olarak yerine getireceklerini beyan buyurdu
lar. Binaenaleyh takririmi geri al ıyorum. 
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B A Ş K A N - Reylerin neticelerini arzediyorum : 

Atatürk 'ün cenaze merasimi için yapı lacak sarfiyata aid Kanun lâyi
has ına (327) arkadaş rey vermiştir, muamele tamamdır , Kanun (327) 
reyle kabul edilmiştir. 

Atatürk'ün Cenaze Merasimi İçin Yapılacak Sarfiyat Hakkındaki 
Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edi lmişt ir ) 

Aza adedi : 399 

Reye iştirak edenler : 327 

Kabul edenler : 327 

Reddenler : 0 

Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 60 

Münhaller : 12 

Bu görüşmeler sonunda kesinleşen aşağıdaki Metin 3540 nolu 
Kanun oldu. (1) 

Atatürk'ün cenaze merasimi için yapılacak sarfiyata ait Kanun 
NUMARA KABUL TARİHİ 

3540 14.XI.1938 
BİRİNCİ MADDE - Atatürk'ün cenaze merasimi dolayısile yapılacak 

sarfiyat için, Başvekâletçe teşkil edilecek hususî bir komisyonun emri-
le sarfedilmek üzere Ziraat Bankasında açtırılacak bir krediden beş 
yüz bin liraya kadar tediyat İcrasma Maliye vekili mezundur. 

Bu tediyatm ne gibi hizmetler için yapılacağı İcra Vekilleri Heyetin
ce tespit ve tediye miktarı bilâhare Maliye vekâleti bütçesinde 246 ra-
kamile açılacak hususî bir fasla tahsisat kaydedilir. Bu tediyatın komis
yonca musaddak evrakı müsbitesi badessarf Divanı muhasebata tevdi 
olunur. 

İKİNCİ MADDE - Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu Kanun hükümlerini İcraya İcra Vekilleri He

yeti memurdur. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Konya Bursa Çoruh 

(1) Resmî Gazete : 15.11.1938-4063 
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d) Atatürk Anıt-Kabri İnşasına Dair 4677 Numaralı Kanun 

(1) 2 Sıra sayılı basma yazı 22.11.1944 tarihli 6 ncı birleşim Tutanak dergisine bağlıdır. 
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T.C. 
Başvekâlet 1.XI. 1944 

Muamelâ t U m u m Müdür lüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/257 6-2894 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine (1) 

Atatürk için yapı lacak Anıt-Kabir hakkında Nafıa Veki l l iğ ince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyet ince 12.X. 1944 tarihinde Yüksek Mecl ise arzı 
kararlaştır ı lan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birl ikte sunu lmuş 
o lduğunu arz ederim. 

Başveki l 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip Sebepler 

Cumhuriyet imiz in kurucusu Ebedî Şef Atatürk 'ün Ankara 'da Rasat-

tepe'de yapı lacak olan Anıt-Kabirlerinin temeli at ı lmak suretiyle" bu ese

rin inşasına başlanmıştır . 

Anıt -Kabir in kabul edilen projesine göre yapı lması için ist i lzam ettiği 
inşaat, tesisat masraflariyle bu mevzuda ödenmesi icabeden diğer mas 
raflar on mi lyon lira olarak hesap edilmiştir. 

İcra Vekil leri Heyetince Nafıa Vekill iği tarafından idaresi muvaf ık gö
rü lmüş olan bu eserin inşasını temin bakımından sarfedilecek paralar 
için senelik tediye miktarı 2,5 milyon lirayı geçmemek üzere 10 mi lyon li
raya kadar 1945-1949 yı l larına geçici taahhütlere g ir işmek hususunda 
Nafıa Veki l ine ve faizleri de dâhil o lmak üzere bu miktarı g eçmemek üze
re bono ihracı için de Maliye Vekil ine mezuniyet veri lmesi gerekli görüle
rek ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

T .B.M.M. 

Bütçe Encümeni 

Esas No. : 1/362 18.XI.1944 

Karar No. : 3 

Yüksek Reisliğe 

Atatürk için yaptır ı lacak Anıt-Kabir hakkında Nafıa Veki l l iğ ince ha

zır lanıp Başvekâlet in 1.XI. 1944 tarihli ve 6/2894 sayılı tezkeresiyle Yük-
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sek Mecl ise sunulan kanun lâyihası Encümenimize havale Duyurulmak
la Nafıa Vekil i Sırrı Day ve Maliye Vekâleti namına Bütçe ve Malî Kontrol 
U m u m Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere o lundu. 

Ebedî Şef Atatürk 'ün Rasattepe'de yapı lacak Anıt-Kabir ler inin, proje

sine göre, inşaat, tesisat masraflariyle bu mevzuda gereken diğer masraf

larının on milyon lira olarak hesap edildiği veri len izahattan anlaş ı lmış 

ve bunun için senelik tediye miktarı 2,5 milyon lirayı g eçmemek üzere on 

mi lyon l iraya kadar 1945-1949 yıl larına geçici taahhütlere g ir işmek hu

susunda Nafıa Vekil ine ve faizleri de dâhil o lmak üzere bu miktar ı geç

memek üzere bono ihracı hususunda Maliye Veki l ine mezuniyet ver i lme

sini temin maksadiy le bu lâyihanın tanzim edildiği izah edi lmiş ve lâyiha 

Encümenimizce de esas itibariyle muvafık görülmüştür. 

Senel ik tediye miktarının 1945 yı l ından itibaren her yıl bütçes ine ko

nacak tahsisatla karşı lanacağı tabiî o lduğundan bu hususun kanun 

metn inde daha vazıh bir şekilde ifade edilmesi için birinci maddede bir 

tadil yapı lmışt ır . 

Projeye nazaran Anıt-Kabir için muktazi arazi ist imlâk edi lmiş ise de 

halen tetkik edi lmekte bulunan ve tevsii istihdaf eden diğer bir projenin 

mevcut o lduğu, bunun kabulü halinde daha bir kısım arazinin ist imlâki 

lüzumlu olacağı ve bunun için ayrıca tahsisat talep edilebi leceği müza

kere s ırasında Nafıa Vekili tarafından beyan edilmiştir. İst imlâke müta-

allik hususat ın sürüncemede bırakı lmıyarak bir defada ikmali her ba

k ımdan faydalı ve bunun için de projede biran evvel katiyet temini zaru

ri bu lunduğu cereyan eden müzakere sonunda tebarüz ett iğ inden b u n a 

müteal l ik muamelen in mümkün olan süratle ikmali encümenimizce te

menniye şayan görülmüştür. 

Diğer maddeler i aynen kabul edilen lâyiha Umumî Heyet in tasvibine 
arzedi lmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
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Mardin Rize Yozgad 

R. Erten T. B. Balta A. Sungur 

Zonguldak 

H. A. Kuyucak 

BÜTÇE ENCÜMENİN İN DEĞİŞTİRİSİ 

Atatürk Anıt-Kabri İnşasına Dair Kanun Lâyihası 

M A D D E 1. - Atatürk Anıt-Kabri inşaatı için senelik tediye miktar ı 2,5 

mi lyon lirayı geçmemek ve her yıl bütçesine konacak tahsisat la ödenmek 

üzere 10 mi lyon liraya kadar 1945-1949 yı l larına geçici taahhüt lere gi

r işmeğe Nafıa Vekili ve faizleriyle birlikte bu miktarı g eçmemek üzere bo

no ihracına Maliye Vekili mezundur. 

M A D D E 2. - Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir . 

M A D D E 3. - Bu Kanunun hükmünü icraya Nafıa ve Mal iye Vekil leri 

memurdur . 

2. - Atatürk Anıt-Kabri inşasına dair kanun lâyihası ve Bütçe Encü

meni mazbatas ı 

REİS - Heyeti umumiyes i hakkında müta lâa var mı? 

M. A Y D I N (Trabzon) - Arkadaşlar her Türk vatandaşı Büyük Şefi Ata
türk 'ün kabri için ve Atatürk' le mütenasip bir Anıt-Kabir meydana getir
mek için büyük masrafa g irmeğe daima hazır ve bunu bütün kalbiyle is
ter. Hükümet imiz de milletin bu hissiyatına tercüman olarak bugün bi
ze 10 mi lyon liralık bir teklifi kanunide bulunuyor. Bunun için Hüküme
ti tebrik eder im. Milletin hissiyatına tamamiyle tercüman o lmuştur . Bu 
miktar, 10-15 milyon lira, Büyük Devletler için belki ehemmiyet l i bir şey 
değildir. Fakat bizim gibi küçük milletler için, Türk milleti için candan 
ver i lmiş bir miktardır. Şüphe yok ki, bu, iyi bir şeydir. 

Arkadaşlar , bu esnada Anıt-Kabir için faydalı gö rdüğüm bazı tetkik

leri de yüksek huzurunuzda arzetmeyi münas ip görüyorum. Bi l iyorsu

nuz ki, Anıt -Kabir bir resim müsabakas ı dünyanın buhranl ı bir devr ine 

isabet etmiştir. Bu devirde müsabakaya büyük profesörlerin iştiraki te

min edi lememişt ir . Bu hakikaten bir suitalih meselesidir. 

Yalnız bizi memnun bırakan bir nokta vardır. O da; müsabakaya iş

tirak eden projelerden bir Türk projesinin kabul edi lmiş olmasıdır . Bu

nun için de övünmek yer inde olur. Bir Türk Şefinin, bir Türk büyüğünün 

anıtını yapacak olanların da Türk olması kadar arzu edilir bir şey ola

maz. Binaenaleyh muvaffak olan arkadaşımızı huzurunuzda tebrik et

mek ist iyorum. Burada arzetmek istediğim şey bu değildir. Müsaade 



ATATÜRK ANIT-KABRİ İNŞASINA DAİR 4677 NUMARALI KANUN 

1137 

ederseniz mimarî üzerinde birkaç söz söylemek ist iyorum. Millî mimar i 

var mıdır? Eğer dünya yüzünde millet mefhumu kalacaksa kaldığı müd

detçe de millî mimari da ima mevzuubahist ir . İnsanlar tekâmül edipte bü

tün beşeriyet bir kül haline gelmiş olsa bile tabiatın, coğrafi tesirlerin ica

bı olarak ortaya ayrı ayrı tarzı mimari ler çıkacaktır. Nitekim Av rupa me

deniyet inin hemen her ayrı bölgesinde ayrı bir tarzı mimar iye tesadüf 

o lunur. Mesalâ A lmanya 'da kübik tarzı, çatık şekilde, büyük mikyasta 

görünürken Fransa'da başka bir şekil, Cezayir 'de daha başka bir şekil 

arzeder ve bu şekilde da ima değiştiğini görüyoruz. Yani mimar i tarzı bir 

tek tipte toplamak kabil değildir. Mimari sistemini bir leşt irmek m ü m k ü n 

değildir. Mutlaka milletlerin kendilerine mahsus ayrı birer mimar i tarz

ları olacaktır. 

Sonra arkadaşlar; bir zaman görmüş ve dünyaya medeniyet get i rmiş 

bir mil letin, asil bir ailenin çocukları vaziyetindeyiz. Bizim mimar imiz de 

dünyaya kök salmış vaziyettedir. Bir zamanlar e l imizdeki alâtü edevat 

düşük hale gelmiştik. Fakat bugün Cumhuriyet bu alâtı, yani ilmî, fennî 

imkânlar ı bunlara vermiştir. Artık bizim de mimarimiz vardır ve olacak

tır diyebiliriz. 

Arkadaşlar ; mimar ide olsun, i l imde olsun taklit güzel bir şey değildir. 

Biz başkalarını taklit edeceğimize biz yapal ım, başkalar ı bizi taklit etsin. 

Ş imdi Anıt-Kabir projesi üzerinde konuşmak ist iyorum. Bu proje ya

pıldığı zaman asıl projenin hakem heyeti tarafından muavin bir proje ile 

bir leştir i lmesi istenmiştir. Sonra bir komisyon yeni proje üzer inde tadilât 

yapmışt ır . Bu tadilât tamamiyle muvaffak o lmuş değildir. Bir defa eseri 

meydana getiren zâtın projesi ters çevrilmiştir. Bunun koymuş o lduğu 

merdivenler aşağı yukarı biz im de aşağı yukarı konuştuğumuz hususlar

dı. Bunlar lüzumunda kademe halinde oturulacak yerlerdi, işte bunlar 

kaldır ı lmış, proje tamamiyle tersine çevrilmiştir. Karş ıdan bakt ığ ımız za

man esas mimari , güzellik görülecek vaziyette değildir. Cephe arka tara

fa al ınmıştır. 

Sonra birşey de bahçe vaziyeti vardır. Arkadaşlar ; bir çok vatandaş

larımız kabri ziyaret için uzun yol lardan oraya geleceklerdir. G i rmek ko

laylığı dururken kapıyı yana almışlar, bahçe iç inden do laşmak suretiyle 

içeri g irmeyi güçleştirmişlerdir. Bunun için muhterem Veki l imiz in bu iş 

üzer inde bir kere daha durmalarını rica edeceğim. 

Bir de şöyle bir düşünmüştük ; Anıt ın önünde geçit resmi yapı labi l -

sin ve bütün millet ve talebelerin toplanabileceği bir meydan bu lunsun. 

Bunlar da bugün tamamiyle ortadan kaldırı lmıştır. 
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Projeyi hazırl ıyan mimarın kabul ettiği şekilde büyük bir yol ile mer
divenler yapı lacak olursa daha esaslı tadil olur. Bugün yapı lan amel iye 
ile, mi lyonlar sarfederek meydana getirdiğimiz binanın bir gün kayma ih
timali vardır. İstanbul 'daki Süleymaniye camisinin ön taraf ında merdi
venler yapı larak bina tutulmuştur. Burada da ön taraftan merdivenler 
kapıyarak binayı tutmak inşaat itibariyle çok lüzumlu bir şeydir. Bunun 
için de proje sahibinin fikrini çok muvafık görüyorum. Sayın Veki lden ri
ca ediyorum, bundan sonra lâyihaya geç iyorum hazır lanan kanunda beş 
senelik bir müddet le on milyon liralık taahhüde girebilir diyor. Bu ne de
receye kadar mümkün olacaktır. Bi lhassa malzemei inşaiye gitt ikçe 
ucuzlamaktadır . İlerde de ucuzlamak ihtimali vardır. Mese lâ her sene 
ikişer buçuk milyon liralık bir taahhüde girilse malzemenin düşmes in
den mütevel l i t mahzuru önlemek imkânı yok mudur? Bu husus hakkın
da da cevap lütfetmelerini rica ederim. 

E. SAZAK (Eskişehir) - Efendim; arkadaşımız ın izah ettiği gibi, bu 
Türk milleti Atatürk hakkında yapı lan masrafı çok görmez. Fakat ne bi
leyim; 10-12 milyon liraya mal olan bir şey için Atatürk yer inden kalkar 
ve bize tokad vurur. İki buçuk milyon lira nihayet âzami üç mi lyon lira 
demişt i vaktiyle Hükümet . Ne oldu? Nihayet taş kubbeden ibaret bir şey. 
Beş senelik işin tasnifi idi. Ben burada bir sakatlık görüyorum. Haşme
tiyle, azametiy le kurulacak bir bina. Cicili, bicili bir şeyler mi var? Napol-
yon için yapı lanı gördük. Nihayet bahçe, bir bina, filân. Bu işi ben im hav
salam almıyor. Vekil Beyefendi bu hususta epeyce meşgul o lmuşlardır . 
A lâkadar arkadaşların nazarı dikkatini celbederim; 12 milyon lira verir
sek Atatürk geceleyin gelir, rüyada bizi döver. Doğrusu 12 mi lyon lira ve
ri lmez. Bunları tavzih etsinler, biz de tenevvür edel im. 

NAFİA V. S. DAY (Trabzon) - Efendim, bildiğiniz gibi evvelâ Anıt -Ka-

birin nereye yapılacağı büyük bir mevzu hal inde önümüze geldi. Teknik 

arkadaşlar çalıştıktan sonra Meclisin Büyük Grubu bununla meşgul ol

du. Nihayet Anıt-Kabir in yeri Grupça tespit edildi. Bunun için muktaz i 

arazi ist imlâk olundu. Mazbatada tavzih edildiği gibi ist imlâki zaruri olan 

bir miktar yer daha varsa bunu da tetkik edip biran evvel hal le tmek isti

yoruz. 

Anıt-Kabir in mimari tarzına gelince; Başvekâlette teşkil edi len Bey

nelmilel bir Jüri Heyeti müsabaka neticelerini tetkik etmiş ve nihayet 

kendis inin de tavsiye ettiği tadilât yapı larak Anıt-Kabir in katî şekli tespit 

edilmiştir. Biz im 10 milyon lira olarak istediğimiz inşa bedeli katî bir ra

kam değildir. Bu bedel orada yapı lması lâzım gelen âbide ile bunun te

ferruatı ve bi lhassa meydanları , bahçesi ve sairesi üzer inde bugünkü fi-
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yat lara nazaran tahmini olarak hesaplanamamışt ır . Bir kaç senede yapı
lacağı içindir ki, diğer senelere geçici taahhüt için Hükümet salâhiyet is
temiş bulunuyor . Yalnız proje, arzettiğim gibi, teknik esaslar dâhi l inde 
tespit edi ldikten sonra bizim bunun üzerinde tadilât y a p m a m a y a da im
kân yoktur. Bize düşen iş, bu projeyi mümkün olduğu kadar az masraf
la yapmakt ır . Ancak esaslı inşaata geçilmiş olduğu zaman daha görüle
cek teknik icaplara göre, zaruri tadilât yapılabilir. 

10 milyon liralık bir işi birden mi ihale edel im, yoksa her sene ayrı ay

rı mı ihale edelim, mevzuuna gelince, bu iş için orada yapı lacak tesisat 

nazarı it ibara al ınacak olursa ve bi lhassa makine ve diğer teknik aletler 

ve mütehassıs lar getirilerek işe başlanı lması icabettiğine göre toptan iha

le elbette ki, bizim menfaatımızadır. Çünkü şantiye ve diğer tesis masraf

ları aza lmış olacaktır. Buna mukabi l bir müteahhide bir sene bir k ısmı

nı, diğer birine de başka bir sene diğer bir kısmını vermek şekli de var

dır. Fakat bu takdirde işi alacak olan müteahhit ancak bir senelik taah

hüdüne göre teşkilât kuracak ve vaziyet alacaktır. Taahhüt işlerinde bu

ları da nazara almak zarureti vardır. Bugünkü şartlarla işin sabit fiyatla 

ihalesinde fiyatların düşmesi yüzünden zararlı çıkabiliriz. Bu sebeple 

münhas ı ran bölge 2, 3, 4 seneye şâmil bir taahhüt karşıs ında Başvekâ

lete müracaat ederek, mütehavvi l fiyat esasına göre mukave le akdi salâ

hiyeti istemekteyiz. 

H. F. ATAÇ (Gümüşane ) - Evet bu esasa göre yapı l ırsa mesele ka lmaz. 

NAFIA VEKİLİ S. DAY (Devamla) - Bu maruzat ımla zanneder im ki, ar
kadaş ım Emin Sazak'a da cevap vermiş o luyorum. Hulâsa biz beyne lmi
lel bir jür i heyetinin tespit etitği bir projenin bugünkü şartlara nazaran 
maliyet ini takribi olarak hesap ettik. Belki bundan aşağı olur, belki de 
bundan pahal ıya maledilebilir. Fakat gayemiz muayyen projeyi tahakkuk 
ett irmektir. 

E. SAZAK (Eskişehir) - İstimlâk edilecek başka toprak var mıdır? 

NAFIA VEKİLİ S. DAY (Trabzon) - Efendim, 542 bin metre murabba ı 

kadar bir saha elimizdedir. Bu sahanın tevsi edi lmemesi için çal ış ıyoruz. 

Zaruri olarak bazı taraflarının tevsii ve k ısmen m ü t e m m i m bazı binala

rın yapı lması için istimlâk icabedebilir. Bu ist imlâkin yapı l ıp yapı lmıya-

cağı mütehassıs lar ın tetkikiyle tespit edilecektir. 

E. SAZAK (Eskişehir) - İstimlâk bedeli olarak ne kadar para ver i lmiş

tir? 

NAFIA VEKİLİ S. DAY (Trabzon) - Bunu muhterem Bütçe Encüme

ninde de sormuşlardı . Biz işe istimlâkten sonra vazıyed ettiğimiz için bu 
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rakamı b i lmiyorum. Benim, Kadastro Dairesinden aldığım rakamlar şun
lardır : 502 bin metre murabbaı eşhastan alınmıştır. 1 500 000 liraya 
malo lmuştur . Metre murabbaı 3 l iradan biraz eksiğine gelir. 28 000 met
re murabbaı Hazineye intikal etmiş arazi olduğu için bedeli veri lmemiştir. 

11 500 metre murabbaı üzerinde de henüz bir netice a l ınmamışt ır , 
bir, iki ihtilâfı vardır. Mevcut istimlâk sahası mecmuu 542 000 metre 
murabbaıd ır . 

E. SAZAK (Eskişehir) - Efendim, bizim Hükümetçe ve Mecl isçe tahmi
nimiz iki, üç milyon lira içerisindeydi. Demek yalnız 3 mi lyon lira istim
lâk parası vereceğiz, bunda bir sakatlık var. 

M. A Y D I N (Trabzon) - Muhterem arkadaşlar, esas proje hakk ında tek 
bir kel imei tenkit söylemedim. Karara hürmet ederim, proje kabul edil
miştir. Yalnız ikinci defa burada bir komisyon teşekkül ediyor ve proje 
üzer inde aşağı yukarı oynuyor. Bunun muhassalas ın ı iyi gö rmüyorum. 
İşte bu ciheti bir Türk vatandaşı olarak söylemek hakkımdır . Herhalde 
Vekâlet bir defa daha nazarı dikkate almayı kabul etsin Söylediğ im mut
laka doğru olabilir veya olmaz. Bir defa daha nazarı dikkate almalar ını ri
ca ediyorum. 

Bir şey daha söylemek ist iyorum. Yine tasrih edeyim ki, maruzat ım 
umumî mahiyettedir. Mimari de aşağı yukarı şiir gibidir. Bir şair tasav
vur buyurunuz ki, da ima güzel şiirler yazar. Fakat bir kenardan bir genç 
çıkar, bir tek şiir söyler, hakikaten sertacı iptihaç olur. Mimar i de tıpkı 
bunun gibidir. Bir arkadaş ortaya çıkar, fevkalâde bir eser vücuda geti
rebilir. Fakat tetkik edecek olursanız, projeyi meydana getiren da ima o 
kadar büyük bir adam olmıyabil ir. Bu, Türkiye 'de bir çok defa o lmuştur . 
Nitekim Genelkurmay Başkanlığını işgal eden Kâz ım Orbay' ın baş ına 
böyle bir şey gelmiştir. Bir proje müsabakas ında kazanan güzel bir pro
jey i yapan mektep talebeleri o lmuş ve bu eser birinciliği kazanmışt ır . 
Hem de profesörlerin iştirak ettiği bir müsabakada. Biz diyoruz ki; eser 
k imin olursa olsun muvaffak olduğu takdirde kabul edilmelidir. Fakat 
inşaat ın devamı esnasında Vekâlet in daha büyük bir müşavir inşaat he
yeti bu lunup bu proje tatbikında yardım etmelidir. Genç mimar lar da 
müsabaka lara kabul edilirse bu bir teşvik vasıtası olur. Bir talebe o lmak, 
onun eserinin tetkik edi lmeden atı lması için kâfi bir sebep o lmamal ıd ır . 

Sonra, bu antrtiyen meselesi mühimdir . Anıt-Kabri k im idare edecek, 

bunun mütemadi tamiriyle k im meşgul olacaktır? Eğer bu işi belediyeye 

bırakacak olursak m ü m k ü n değil, yapamaz. Böyle mi lyona yakın metre 

murabba ı saha içindeki bir Anıt-Kabir in antrtiyeni ile uğraşmak büyük 

bir iştir. Herhalde Hükümet bunun idaresi için ş imdiden tedbir almalı-
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dır, koyacağı varidatla bu hususu takviye etmelidir. Herşeyiyle Türk mil
letine ait olan bir âbide mühmel bırakı lamaz. 

REİS - Heyeti umumiyes i hakkında başka mütalâa yoktur. Madde le 
re geçi lmesini yüksek reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. . Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Atatürk Anıt-Kabri İnşasına Dair Kanun 
M A D D E 1. - Atatürk Anıt-Kabri inşaatı için senelik tediye miktar ı 2,5 

mi lyon lirayı geçmemek ve her yıl bütçesine konacak tahsisatla ödenmek 
üzere 10 milyon liraya kadar 1945-1949 yıl larına geçici taahhüt lere gi
r işmeye Nafıa Vekili ve faizleriyle birlikte bu miktarı geçmemek üzere bo
no ihracına Maliye Vekili mezundur. 

İ. A R U K A N (Eskişehir) - Sayın arkadaşlar; yüksek heyetiniz tarafın
dan kabul edilecek kanunlar ın gayet vazıh ve açık o lması lâzımdır. Bu 
maddey i okuduğumuz zamanda Hükümete on milyon liralık bir sarf sa
lâhiyeti veriyoruz ve bir kayıt daha koyuyoruz ki; senevi tediyat iki buçuk 
mi lyonu geçmiyecek. Üçüncüsü; Maliye Vekil ine de bono ç ıkarı lması sa
lâhiyetini veriyoruz. Bu on milyon içerisinde faizler de dâhildir, diyoruz. 

Ş imdi icra bakımından bu iş iki safhayı haizdir. Biri Nafıa Vekâlet i bu 
işi yapacakt ır , fakat kaç paralık iş yapacak? Bu ma lûm değildir. Çıkardı
ğımız bonolar faizlerine göre azalır, yükselir. Binaenaleyh kanunda katî 
olarak Nafıa Vekâlet i şu kadar iş yapacaktır diye teşrih e tmek lâzımdır. 
Öbür tarafı Maliyenin işidir. 

H. F. ATAÇ (Gümüşhane ) - Mütehavvi l fiyat şerait alt ında nasıl tas
rih edebil ir iz? 

İ. A R U K A N (Devamla) - O ayrı bir mevzudur. Onun için bir inşaat saf
hasını düşünürken böyle büyük bir işe başlandığı zaman ilk seneler ih-
zarat la geçer. Büyük masraf olmaz. Binaenaleyh ilk senede 2,5 mi lyon li
ra sarfetmek imkânı yoktur. İkinci ve üçüncü senelerde bunun fazlasını 
ve rmek lazımgelir. Bir de her sene yapılacak masari f 2,5 mi lyon lirayı 
geçmiyecekt ir diye icra bakımından Nafıa Vekâletini büyük bir müşkülâ t 
içinde bırakıyoruz. Sonra ikinci ve üçüncü seneler asıl inşaata başlana
cağı için o seneler bu iki buçuk milyon lira az gelecektir. Sonra bütçeye 
ne kadar konacak bi lmiyoruz. Bu bonoların ihracı salâhiyetini Mal iye Ve 
kâlet ine veriyoruz. Benim anladığıma göre bu bonolar kısa vadel i olmalı , 
o lmak lâzımdır. İnşaat bakımından bu maksadı temin etmelidir. Ç ıkacak 
bonolar ı , bir seneki tahsisat kâfi ge lmezse gelecek sene tahsisatiyle öde
mek lâzımdır. Ben böyle anl ıyorum. 

Sonra, bu miktarı geçmemek şartiyle deniyor. Bu miktardan maksa t 
nedir? 2,5 milyon lira mıdır? Bunu tasrih etmek lâzımdır. 
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Sonra bir de inşaat masrafı dediğimiz zaman; Hükümet in esbabı mu-
cibesinde inşaat ve tesisat deniliyor. Bir de bu mevzuda ödenmes i icabe-
den diğer masraflar deniliyor. Bunun içerisinde bir hakiki inşaat masra
fı vardır, bir de su tesisatı, elektrik tesisatı bahçeler gibi ayrıca yapı lma
sı laz ımgelen tesisat vardır. Bunun haricinde o lmak üzere bir de bunun 
heyeti fenniyesinin masrafları vardır. Onun için hiç o lmazsa zapta geç
mek üzere bütün masrafların dâhil o lduğunun Bütçe Encümeni tarafın
dan söylenmesini rica ederim. 

Bence, bunu 2,5 milyonla tahdit e tmekdense, doğrudan doğruya 
Anıt-Kabir için, bütün masraflar ve faizler dâhil o lmak üzere, gelecek yıl
lara sari taahhüdata girişi lmesi için Nafıa Vekâlet ine doğrudan doğruya 
10 milyon lira veri lmesi lâzım gelirdi ve bu iş için de bir proje yapı lması 
icabederdi . Bu proje Maliye Vekil i ile Nafıa Vekili tarafından müştereken 
yapıl ır. Senelik tediyat ve bütçeye konulacak tahsisat müştereken tespit 
edi lmiş olsaydı daha iyi o lurdu. O vakit o sene tahsisat kâfi ge lmezse ge
lecek sene tahsisat ından ödenmek üzere Maliye Vekil i Bono verir, kaydı
nı koymuş olsaydık Nafıa Vekil i için de, Maliye Vekili için de daha vazıh 
bir surette bir salâhiyet vermiş olurduk kanaat indeyim. Onun için Büt
çe Encümenin in düşündükler i nedir? Hiç o lmazsa zapta geçmek üzere 
onu bi ldirmelerini rica ediyorum. 

BÜTÇE En. MAZBATA MUHARRİRİ H. N. KEŞMİR (Tokad) - Efendim; 
Hükümet teklifinde Anıt-Kabir in inşaası için 10 milyon lira kadar taah
hüt salâhiyeti mevzuubahist ir . Bütçe Encümeni bu metni aynen kabul 
etmiş, yalnız çıkarılacak bonoların itfası için bütçeye tahsisat konulaca
ğını tasrih ve her sene konulacak tahsisat miktarının da ma lûm olması 
için 2,5 mi lyon lira ile tahdit etmiştir. İnşaat programı tahakkuk etme
den katî surette her sene konulacak 2,5 milyon l iradan ne miktar ının 
doğrudan doğruya ödeneceğini ne miktarının bono ile karşı lanacağını 
ş imdiden tespit etmeye imkân yoktur. Tahsisatı 2,5 mi lyon lira olarak 
tahdit e tmemek şıkkı vakıa hatıra gelirse de bunu rakama bağ lamak, 
bütçenin tahminleri bakımından, Bütçe Encümenince daha mazbut ve 
muvafık görülmüştür. Bunun haricinde İzzet Arukan arkadaşımız ın sor
duğu bir mesele vardır ki, bu da 10 milyon l irada bi lcümle inşaat, tesi
sat masraf ları dâhil midir meselesidir. 

İ. A R U K A N (Eskişehir) - Heyeti fenniye masrafı dâhil midir? 

H. N. KEŞMİR (Devamla) - Bu 10 milyon l iradan bi lcümle inşaat ve 
heyeti fenniye masrafları inşaat ve tesisatiyle ilgili diğer masraf lar dâhil
dir, ancak yeniden bir istimlâk mevzuubahis olursa, bu ist imlâk bedel i 
bundan hariç kalmaktadır . 
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G ö r ü ş m e l e r sonunda kes in l e şen aşağ ıdak i met in 4677 nolu 

kanun o ldu (1 ) 

(1) Resmî Gazete : 4.12.1944-5870 
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İ. A R U K A N (Eskişehir) - Bu miktar; (çıkarılacak bono bu miktarı geç-

miyecekt ir ) deniyor, iki buçuk milyon mu, on milyon mu? 

H. N. KEŞMİR (Tokad) - On milyondur. (On mi lyona kadar taahhüt 

icrasına) dendikten sonra (bu miktarı geçmemek üzere faizleriyle birl ikte 

bono ihracına) deniyor. Bu, doğrudan doğruya on mi lyona racidir. Yan i 

on mi lyona kadar bono çıkarılabilir demektir. 

REİS - Madde hakkında başka mütalâa var mı? Maddey i reyinize ar

zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir . 

REİS - Maddeyi kabul buyuranlar. . . Kabul etmiyenler. . . Kabul edil

miştir. 

M A D D E 3. - Bu kanunun hükmünü icraya Nafıa ve Maliye Vekil leri 

memurdur . 

REİS - Maddeyi kabul buyuranlar. . . Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyes ini açık reye arzediyorum. 

Anıt-Kabir lâyihasına rey vermiyen var mı? 

Rey top lama muameles i bitmiştir. 

Son lâyiha için rey vermiyen var mı? 

Rey top lama muameles i bitmiştir. 

Aç ık reylerin neticesini arzediyorum : 

Atatürk Anıt-Kabiri inşasına dair kanun lâyihasına (283) mebus rey 

vermiştir . Nisap vardır. Binaenaleyh kanun (283) reyle kabul edilmiştir. 

Atatürk Anıt-Kabri İnşasına Dair Kanun 

REY SAYISI 

284 

Kabul : 284 

Red : X 

Müstenki f : X 

Kâtip Kâtip 
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e) Atatürk Anıt-Kabri İnşasına Dair Kanun 
NUMARA KABUL TARİHİ 

4677 22.XI.1944 
BİRİNCİ MADDE - Atatürk Anıt-Kabri inşaatı için senelik tediye 

miktarı 2,5 milyon lirayı geçmemek ve her yıl bütçesine konacak tah
sisatla ödenmek üzere 10 milyon liraya kadar 1945-1949 yıllarına geçi
ci taahhütlere girişmeğe Nafıa Vekili ve faizleriyle birlikte bu miktarı 
geçmemek üzere bono ihracına Maliye Vekili mezundur. 

İKİNCİ MADDE - Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu Kanun hükümlerini İcraya Nafıa ve Maliye 

Vekilleri memurdur. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Sivas Samsun Kütahya 

Türkiye Cumhuriyeti Riyasetine 
Heyeti Umumiyenin (22.XI.1944) tarihli inikadında kabul olunan 

(4677) numaralı kanunun tasdikli sureti ilişik olarak sunulmuştur. 
B. M. M. Reisi 

Başvekâlete 
71/257 

I.XI.1944 tarih ve 6/2894 numaralı tezkere karşüığıdır : 
Heyeti Umumiyenin (22.XI.1944) tarihli inikadında kabul olunan 

(4677) numaralı kanun Cumhuriyet Riyasetine arz edilmiştir. 
B. M. M. Reisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
22.XI.1944 tarih ve 1/362 sayılı tezkereleri cevabıdır : 

Atatürk Anıt - Kabri İnşasına 

dair olup Türkiye Büyük Millet Meclisi Umumî Heyetinin 22.XI.1944 ta
rihli toplantısmda kabul edildiği bildirilen 4677 sayılı kanun neşir ve 
ilân olunmak üzere Başvekâlete gönderilmiştir. 

Reisicumhur 
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4677 Sayılı Kanuna ek 5581 Sayılı Kanun 

T.C. 

Başbakanl ık 1.II. 1950 

Muamelâ t Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1395 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına (1) 

Atatürk Anıt-Kabri inşaasına dair 4677 sayılı Kanuna ek olarak Ba

yındırl ık Bakanl ığ ınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 31.1.1950 tari

h inde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı lan Kanun tasarısının ge

rekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz eder im. 

Başbakan 

Ş. Günal tay 

A T A T Ü R K ANIT-KABİR İNŞAATI YENİ ÖDENEĞİ H A K K I N D A G E R E K Ç E 

Atatürk Anıt-Kabir i inşaatı : 22.11.1944 gün ve 4677 sayılı Kanunla 

veri len 10 milyon liralık gelecek yıl lara geçici taahhütlere g ir işme yetkisi

ne dayanı larak (9 751 240) liralık keşif bedeli üzer inden eksi l tmeye çıka

rı lmış ve 2 1 , 66 tenzilâtla değişik fiyat esası üzer inden 31.XII . 1949 gü

nünde bitiri lmek üzere 29.IX. 1945 gününde sözleşmesi bağıt lanarak işe 

başlanmışt ır . 

Asır lara intikal edecek olan bu âbidenin projeleri som kârgir o lması 

esasına göre hazır lanmış iken yapı lan sondajlar net icesinde çok ağır o lan 

bu kitle için temel zemini yeter derecede müsait bu lunmayış ı statik he

sapların tanziminde son zamanlarda memleket imizde sık sık vukua ge

len zelzele tesirlerinin daha ehemmiyet l i bir surette nazarı it ibare a l ınma

sını icap ettirmiştir. Teknik Üniversite profesörlerinin de iştirak ettiği bir 

komisyon tarafından yapı lan incelemeler sonunda kit lenin hafif leti lmesi 

ve daha bağlantıl ı olabilmesi için som kârgir sistemi yer ine be tonarme is

kelet ve içi dışı taştan olan bir sisteme göre inşa edi lmesine karar veri l

mişti . Gerek bu sistem değişikliği ve gerek mukave lenin yapı lması sıra

s ında fiyatların düşmeye doğru gösterdiği temayül dolayısiyle diğer bü

yük işler gibi bunun da mütehavvi l fiyat esası üzer inden ihale edi lmiş ise 

de bu müddet zarfında fiyatlarda tahmin hilâfına yükse lmeler o luşu, di-

(1) 188 Sıra Sayılı basma sayı, 1.3.1950 tarihli 57. Birleşim Tutanağına eklidir. 
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ğer taraftan yeniden bir kısım arazinin daha ist imlakine zaruret o lması 

ve ayrıca 642 bin metre karelik tutan Anıt-Kabir sahasının anıt inşaatı

na muvaz i olarak muntazam bir park haline getiri lmesi icap ett iğ inden 

yukarda yazılı hususat nazarı itibare al ınarak yapı lan takribi hesap ne

ticesine göre bu yapının bütün teferruatı ile ikmali için daha (14) mi lyon 

l iraya ihtayaç olduğu tespit edi lmiş bulunmaktadır . 

Mozole, müştemilât, aile, park kısımlarından müteşekki l olan Anıt¬ 

Kabir ' in bu günkü inşa durumu şu şekildedir : 

1. Mozolede temel kısmı tamamen ikmâl edilmiştir. Ara katı yıl sonu

na kadar ikmâl edilecektir. 

2. Müştemi lâttan asker, ara kat ve idare binaları çatıya müze kabul 

kısımları birinci kata kadar olan kaba işleri yıl sonuna kadar ikmal edi

lecektir. 

3. Aile ve giriş kuleleri kaba inşaatı tamamen ikmâl edilecektir. 

Bundan sonra yapı lacak işler : 

1. 65 000 metre karelik sahanın kamulaştır ı lması , 

2. Mozo lede : 

Ara kattan yukarı kısmının inşası, 

3. Müştemi lât binalarının kaba kısımlarının ikmali, 

4. Yukarda yazılı binaları her türlü kaplama, doğrama, tesisat ve tez
yini işleri ile mefruşatı, 

5. Parkın toprak işleri, ihata duvarları, yolların ağaçlandır ı lması ve 
her nevi tesisatın ikmali. 

1949 yılı sonunda müddet i tamamlanan 4677 sayılı Kanunla al ınan 

yetki 10 milyon ve senelik tediye miktarı, 2,5 milyon lira o lduğuna göre 

teklif edilen tasarı ile yetki miktarı 24 milyon liraya ve işin kısa bir za

manda tamamlanması için yıllık ödeme miktarı da 4 milyon l iraya çıka

r ı lmaktadır. 

Bayındırlık Komsiyonu Raporu 

T. B. M. M. 

Bayındırl ık Komisyonu 4.II .1950 

Esas No. : 1/689 

Karar No. : 13 

Yüksek Başkanl ığa 

Anıt ve Kabir inşaasına dair 4677 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 

gerekçesinin sunulduğu hakkındaki Başbakanl ığ ın 1.II. 1950 gün ve 
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Bayındırl ık Komisyonu Başkanı Sözcü 
İsparta 

K. Aydar 
Trabzon 
S. Day 

Kâtip 
Konya 
R. Er el 

Burdur 
A. A. Çinar 

İmzada bu lunamadı İmzada bulunamadı 

Diyarbakır Elâzığ 

M. Arpacı 

Kocaeli 

F. Kalfagil 

Eskişehir 

K. Zeytinoğlu 

Samsun 

A. F. Abas ıyanık 

Sivas 

H. Işık Y. Kalgay 

Tunceli 

M. Tan 
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71/1395 sayılı yazısı ve buna ilişik evrak Yüksek Makammızca komisyo
numuza havale buyurulduğundan Bayındırlık Bakanı ve Müsteşar ı ile 
Bakanl ığ ın alâkalı memurlar ı ve Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır o lduğu 
halde komisyonumuzca okundu ve konuşuldu. 

4677 sayılı Kanunla veri lmiş olan 10 milyon liralık gelecek yı l lara ge
çici yük leme yetkisinin müddet i dolduğu gibi bu para da hemen tama
men sarfedilmiş ve Anıt-Kabir âbidesi ve müştemilât ının projesi mucib in
ce inşaas ınm ikmali için daha 14 milyon lira i lâvesiyle bu yetkinin 24 
mi lyon liraya çıkarı lması istendiği anlaşılmıştır. 

Gerek gerekçenin tetkikından ve gerek bu hususta veri len uzun izah
lardan projede tadilât icrası bahasına da olsa bu miktardan m ü h i m bir 
tasarruf temin edi lemiyeceği ve kanun teklifinin, k ısmen fiyat yükse lme
s inden ve k ısmen de böyle bir âbide için bi lâhara memleket imizde tevali 
eden depremler in nazarı dikkate al ınması suretiyle temelde ve diğer kı
s ımlarda yapı lan esaslı tahkimlerden ileri geldiği anlaşı lmış ve bu para 
ile inşaatın tamamen ikmali ve üç sene sonunda âbidenin küşadı m ü m 
kün olabileceği Bayındırlık Bakanı tarafından yapı lan hesaplara müste 
niden beyan ve teyit edilmiştir. 

Bu izahat Komisyonumuzca tatminkâr görülerek tasarı o lduğu gibi 

kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak ricasiyle Yüksek Başkanl ığa 

sunuldu. 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 

Esas No. : 1/689 16.11.1950 

Karar No. : 67 

Yüksek Başkanl ığa 

Atatürk Anıt-Kabir inşasına dair 4677 sayılı Kanuna ek olarak Bayın

dırlık Bakanl ığ ınca hazırlanıp Başbakanl ığ ın 1.II. 1950 tarihli ve 71 / 1395 

sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Bayındırl ık 

Komsiyonu raporiyle birlikte Komisyonumuza veri lmekle Bayındırl ık Ba

kanı Şevket Adalan ve Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır o lduklar ı halde 

incelenip görüşüldü. 

Bu tasarı; 22.XI. 1944 tarihli ve 4677 sayılı Kanunla ver i lmiş olan on 

mi lyon liralık gelecek yı l lara geçici yüklenmelere gir işme yetkis inin 24 

mi lyon liraya ve yıllık ödeme miktarının da (2,5) milyon l iradan dört mil

yon l iraya çıkarı lmasını derpiş etmekte ve faizleriyle birl ikte 14 mi lyon li

rayı g eçmemek üzere yeniden bono ç ıkarmaya Maliye Bakanın ın yetkil i 

olacağı hükmünü taşımaktadır. 

Anı t -Kabr in inşaatının tamamlanması için lüzum görülen ödenek un

suru ile bunun iltizam ettiği zaman unsurunun izahı tam olarak yapıla

bi lmek maksadiy le bu işin geçirdiği safhaların hat ı r lanmasında fayda 

mülâhaza edilmiştir. 

7 - Müddet ve zaman unsuru : 

Müddet ve zaman yönünden konuyu iki safhada müta lâa e tmek 
mümkündür . 

1. Birinci safha, Aziz ve Büyük Atatürk 'ün ö lümünü takip eden gün

den (10.XI .1938) başlıyarak 1.VI. 1944 tarihine kadar olan müddet i içine 

a lmaktadır . 

Bilindiği gibi yeni Türkiye 'nin kurucusu Atatürk, maddi varl ıktan ay

rı larak ebediyete intikal ettikten sonra, bu Büyük Adamın eserlerini ge

lecek nesil lere ve ebediyete mal edecek ve Türk kalbinin Atas ına bağlılı

ğını bütün kudret ve azametiyle ifade eyl iyecek bir âbide yapı lması , Türk 

Mil letinin düşünceler inin en başında gelmekte idi. Nasıl ki Hükümet de 

hemen çal ışmalarına başlamıştır. 

Birinci sayfayı ihtiva eden müddet zarfındaki bu çal ışmalar, mevzu

ları ve tarihleri itibariyle rapora bağlı olarak sunulan kronoloj ik bir cet

velde ayrıca gösterilmiştir. 
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Cetveli izah yönünden şu bilgileri vermekte fayda görülmüştür . 

a) 6.XII .1938 tarihinde kurulan birinci komisyonunun hazır ladığı 

21.XII . 1938 tarihli rapor üzerine, Anıt ın Panteon değil yalnız A t a y a mah

sus bir kabir o lması ve bunun Rasattepe mevki inde inşası net icesine va

r ı lmışt ı r . Bu karar 1939 yıl ı Haz i ran ay ına t esadüf e tmekted i r . 

(7.VTL1939) 

b) Birinci istimlâk plânı hazır lanmış, 2.XII. 1939 tarihinde yeni bir ko
misyon teşkil edilmiş, Komisyon Anıt ın kurulacağı yer in topografik hari
tası, zemin sondajı, proje müsabakası şartnamesi hazırl ıkları ve anıt ın 
kurulacağı arazinin istimlâk işleriyle meşgul o lmuş ve sahanın tevsii için 
yeni bir ist imlâk plânı yapmıştır . 

c) İkinci komisyonun bütün bu tetkikleri ve hazırlıkları 1941 yılı baş

larına kadar devam etmiş, 1.III. 1941 tarihinde proje müsabakas ı i lân 

edilmiştir. 

Proje müsabakas ına giren mimarlar projelerini bir sene sonra yani 

2.III. 1942 tarihinde vermişlerdir. Projeler üzerine tetkikat yapan jür i he

yeti kararı 7.V. 1942 tarihinde Hükümetçe kabul edilmiştir. 

Ancak , jür i kararında bâzı değişiklikler tavsiye edi lmiş o lduğundan 

bu değişiklikler birinci mükâfatı kazanan proje mimar lar ına yapt ır ı lacak 

muadde l proje ancak 18.XI.1943 tarihinde katiyet kesbetmişt ir . 

d ) Hulâsa, birinci ve ikinci komisyonlarca lüzumlu ve zaruri hazırl ık

lar ve tetkiklerle projelerin meydana gelmesi için beş sene kadar bir za

man geçmiş bu lunmakta ve inşa işine başlamanın mebdei olarak 1944 

Malî yılı başını ele a lmak icabetmektedir. 

Ödenek ve harcamalar konusu aşağıda tetkik edildiği zaman görüle
ceği üzere bütün bu süre içinde harcanan para bir mi lyon küsur liradır. 

2. İkinci safha 18.XI. 1943'den 1950 yıl ına kadar uzamaktadı r . Alt ı 
yıllık bu müddet zarf ında yine kronolojik cetvele göre, bel irt i lmesi icabe-
den noktaları aşağıda arzolunmuştur. 

a) Projenin tatbiki işleri 1944 malî yıl ında, 1.VI. 1944 tarihinde, Ba

yındırl ık Bütçesine konmuş olan bir milyon liralık ödenek ile bu Bakan

lığa veri lmiştir. 

b ) 4.VI I . 1944 tar ih inde mimar la r la mukave l e ak t ed i lm iş ve 

9.X. 1944'de de tesviye ve hazırlık işlerinin mukaveles i yap ı lmak suretiy

le fiilen işe başlanmıştır . 

c) 4.XII .1944 tarihinde, 4677 sayılı Kanun yürür lüğe g irmiş ve Ba

kanl ığa on milyon liralık yüklenmelere gir işme yetkisi veri lmiştir. 

http://18.XI.1943
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d) (c) bendinde sözü edilen 4.XII.1944 tarihinden 12.11.1946 tarihine 

kadar esas inşaat işlerinin hızla yürümes ine tekaddüm eden bâzı yeni ve 

esaslı tetkiklere lüzum hissedilmiştir. Şöyle ki; 

Evvela Bayındırlık Bakanlığı zemini en yeni ve memleket imizde daha 

henüz tatbik edi lmemiş olan temel mihaniki usulleriyle tatbika gir işmiş

tir. Bu tetkik 21.V. 1945 tarihine kadar devam etmiştir. Esas inşaat ın 

ihale mukaveles i de 29.IX. 1945'te yapılmıştır. 

Saniyen, 1944 tarihli özel kanuna göre Ankara şehri tehlikeli zelzele 

bölgesine dâhil o lmamakla beraber mevzuun ehemmiyet i dolayısiyle, bu 

noktanın da her ihtimale karşı ve âzami ihtiyat mülâhazasiyle, incelenme

si lüzumlu görülmüş, teknik üniversitenin salahiyetli profesörlerinin de 

iştirak ettiği bir mütehassıs heyet teşkil o lunmuştur. Bu heyet Anıt ın zel

zele tesirlerine dahi mukavemet edecek şekilde betonarme iskelet olarak 

yapı lması neticesine varmıştır. (Rapor tarihi 12.11.1946) dır. Bunun üzeri

ne projeler değiştirilmiş ve inşaat ancak bu esaslara göre devam etmiştir. 

e) Şu hallere göre 18.XI. 1943'den 12.11.1946'ya kadar geçen iki sene 

ve üç aylık müddeti , daha çok bir taraftan ödenek veri lmesi gibi mevzu

ata taallûk eden işler ve diğer taraftan şakuli ve ufki mukavemet bak ım

lar ından esaslı teknik tetkiklerin yapı lması beletmiştir, dense yeridir. Bu 

arada İnşaat Kanununa taallûk etmek üzere yapı lan işler, temel etüdle-

ri net icesinin al ınmasına ihtiyaç göstermiyen tâli kısımların inşası, top

rak tesviyesi ve malzeme ihzaratı gibi hususlara inhisar e tmekte ve bu 

müdde t içinde yapı lan sarfiyat ise bir buçuk milyon lirayı bulmaktadır . 

f) Hulâsa asıl inşaata hızla devam imkânının ancak 1946 yılı başla

r ında usul bulduğunu kabul etmek doğru olur. 

Yüksek huzurunuzda bulunan tasarı tasvip buyrulduğu takdirde in

şaatın 1952 yılı sonlarında bitirileceği umulmaktadır . Bu izahlardan an

laşı lacağı gibi zamanın yarısını hazırlıklar, bir kısım ist imlâk işleri, ilk 

tetkikler, proje müsabakası şartnamelerin ihzarı, projelerin yapı lması 

için bırakı lan müddet, projelerin jürice tetkiki jür i tavsiyeleri veçhi le ta

dilâtın yaptır ı lması, bu tadilâta göre jür inin tetkıkları ve buna karar ve

ri lmesi, mimarlar ın inşaat ile alâkalarını tespit eden mukavele ler in yapıl

ması , ödenek mevzuatının kabulü, hazırlık inşaatının ihalesinin yapıl

ması , 150 bin tonluk siklete göre zemin mukavemet in in memleket imiz 

için pek yeni olan teknik usulle tetkiki, esas inşaatın ihalesinin yapı lma

sı, âzami ihtiyat mülâhazalar ına dayanılarak zelzele bak ımından da mu

kavemet in incelenmesi gibi idari, teknik ve kanuni işler almıştır. Diğer 

yar ıs ının dört senesi bugüne kadar yapı lan inşaat işlerine ve üç senesi 
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de bundan sonra yapı lacak inşa işlerinin devamına taallûk etmektedir 
denebil ir. 

Bayındırl ık Bakanlığının verdiği malûmat, gösterdiği bâzı misal ler ve 
yaptığ ı izahlar bu türlü tarihi muazzam eserler için 10-15, hattâ 20 se
nelik müddet ler i normal olarak kabul etmek icabettiğini bel irtmektedir . 

II - Ödenek unsuru : 

1939 yı l ından 1949 yılı sonuna kadar Anıt-Kabir için al ınan ödenek
lerle yapı lan harcamaları gösterir bir cetvel rapora eklenmiştir . 

Cetvelde görüleceği üzere bunun da iki safhası olup, bir inci safhayı 
ihtiva eden beş senelik devre içinde yani 6.XII. 1938 18.11.1943 aras ında 
yuvar lak rakam (1 824 000) liralık ödenek al ınmış ve (1 123 000) lira sar-
fo lunmuştur. Bu miktar sarfiyatın taallûk ettiği mevzular şunlardır : 

a) İst imlâk bedelleri 958 476 lira 

b) Proje müsabakası , sondaj 

ve müteferrik masraflar 164 884 lira 

1 123 360 lira 

İkinci devre ki, 1944 başından 1949 sonuna kadar altı seneyi içine al

maktadır . İçinde bu yıllar bütçelerine 9 627 000 - liralık tahsisat k o n m u ş 

ve bunun dokuz milyon lirası harcanmıştır. 

Şu halde bugüne kadar yapılan sarfiyat on mi lyon lirayı aşmaktadır . 
(10 122 000) verilen ödeneğin yekûnu ise 11 450 000 liradır. Bunun (1,8) 
küsur lirası 1939 ilâ 1943 yılları Maliye Bütçesine ve bir mi lyon lirası 
4677 sayılı Kanunun neşrinden evvel 1944 malî yılı Bayındırl ık Bütçesi
ne konmuştur . Bakiye 8,6 milyonluk kısım on milyon liralık taahhüde gi
r işme yetkisi dahil inde olup bundan da (8,22) milyon lira harcanmışt ı r . 
Yan i on milyonluk yetkiden hâlen 8,2 milyonluk kısmı kul lanı lmış de
mektir . On milyon liralık yetki şimdi yirmi dört mi lyona iblâğ ed i lmekte 
o lduğuna göre daha 15,8 milyon liralık bir sarfiyat derpiş o lunmaktadır . 
Hulâsa inşaatın heyeti umumiyes i -gerek ilk tetkikler, hazırl ıkları, kamu
laşt ırmalar ve gerek inşaat işleri hep bir arada 10,1 + 15,8=25,9 mi lyon li
raya bal iğ olacaktır. 

4677 sayılı Kanun hazırlanırken on milyon liralık bir yetki ile iktifa 

edildiği halde bu gün neden evvelki on milyon liranın hayli üs tünde bir 

miktara lüzum hissedildiği konuları da Komisyonumuzca incelenmişt ir . 

Yapı lan açıklamalara göre : 

1. Bakanl ık 1944 sonunda on milyon liralık ödeneği isterken, filhaki
ka asıl Anıt ın ancak on beş milyon liraya çıkacağını düşünmüştür . Fa-
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kat harbi takip eden devreye tesadüf edecek olan inşaatın devam edece
ği senelerde, 1944 yılının da bariz emareler ine göre, f iyatlarda müh im 
nispette inmeler olacağını hesaba katmış ve her büyük işte o lduğu gibi, 
bu inşaat mukavelesini de mütehavvi l fiyat esası üzer inden yapmışt ı r . 
Halbuki harbi takip eden bu devrede bekleni len ve umulanın aksine ola
rak fiyatlar inmemiş, bi lâkis yükselmiştir . 

2. 1944 yılı sonunda ödenek hesaplanırken bugün Anıt -Kabir le ilgili 
görülen ve behemahal yapı lması uygun sayılan aşağıdaki işleri hesaba 
tabiatiyle katmamışt ır . 

Bu işler ve gerektirdiği ödenekler şöyledir : 

a) Heykel , röliyef, müzeyyen yazılar, 

yağ l ıboya tablolar ve saire 750 000 

b) Yol lar 1 000 000 

c) Bahçe , park, fidanlık ve sulama 

tesisatı 2 500 000 

d) İst imlâk ve diğer müteferrik 

masraf lar 1 000 000 

e) Deprem tesirinin yüklediği 

fazla masraflar 3 500 000 

8 750 000 

Görülmektedir ki, 1944 senesindeki hesaplarda mevcut o lmıyan bu 
yeni işler için 8,75 milyon liraya ihtiyaç vardır. 

Yen iden istenilen 15,8 milyon liralık ödenek ile yapı lacak işlerin ma
hiyetiyle isti lzam ettikleri giderler ve bugüne kadar yap ı lmış işler için 
harcanan miktarlar bağlı 3 ve 4 sayılı cetvel lerde gösteri lmiştir. 

Gerek zaman ve gerekse ödenek bakımından yukarda izah edilen se
beplere b inaen ve Anıt-Kabir inşaatının ikmalini temin etmek gayesiyle 
tanzim edilen tasarı Komisyonumuzca da uygun görülerek ayniyle kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın onayına arzedi lmek üzere 
Yüksek Başkanl ığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 

Mardin Diyarbakır Kastamonu 

R. Erten İ. H. Tiğrel M. Akal ın 

Kâtip 

Ankara Ankara Bolu 

F. Övmen C. Gölet C. S. Siren 
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Diyarbakır 
C. Ekin 

Kastamonu 

T. Coşkan 

Seyhan 
A. R. Yüregir 

Erzincan 

N. Pekcan 

Kırşehir 

Ş. Torgut 

Trabzon 

A. R. Işıl 

İzmir 

A. İnan 

Malatya 

M. S. Eti 

Urfa 
H. Ya lman 

No. : 1 

ANIT-KABİR İŞLERİNE AİT KRONOLOJ İ 

I - Atatürk 'ün Ö lümü 10.XI.1938 

Atatürk 'ün Muvakkat Kabre konulusu 21 .XI. 1938 

Bakanlıklar arası Komisyonun teşekkül tarihi 6.XII. 1938 

Bakanlıklar arası Komisyonun rapor tarihi 21 .XII. 1938 

T. B. M. M.'nin intihabın yeni lenmesine karar 

verdiği tarih 27.1.1939 

Yen i Meclisin toplanması 3.IV. 1939 

C. H. P. Parti Grubunun yer ve şekil hakkındaki 

kararı Haziran 1939 

İlk istimlâk kararı 7.V1I.1939 

Başbakanl ıkta hususi komisyonun faaliyete 

geçmesi 20.XI I .1939 

İkinci İstimlâk kararı 20. IV. 1940 

Müsabakanın ilân tarihi 1 .III. 194-1 

Müsabakanın hitam tarihi 1 .XI. 1941 

Müsabakanın temdidi suretiyle hitam tarihi 2.III. 1942 

Jüri kararının Bakanlar Kurulunca tasdiki 7.V. 1942 

Muadde l Projenin Emin Onat ve Orhan Arda 'ya 

yaptır ı lması hakkında komisyon kararı 5.IV. 1943 

Komsiyonca muaddel projenin kabulü 7.X. 1943 

Muadde l projenin Hükümetçe kabulü 18.XI.1943 

II - Bayındırl ık Bakanlığı Bütçesine 1 milyon lira 

konulması 1 .VI. 1944 

Mimarlar la mukave le akdi tarihi 4.V1I.1944 

Yersarsınt ıs ı hakkında 4623 sayılı Kanun 22.VII . 1944 
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Sene Konulan ödenek Yapı lan masraf 

1939 250 0 0 0 . - 168 576.84 

1940 668 222.65 668 222.65 

1941 385 556.37 136 578.64 

1942 265 332.66 16 385.70 

1943 255 0 0 0 . - 133 596.76 

Yekûn 824 111.68 1 123 360.59 

h a : Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine konulan : 

(4677 sayılı Kanundan evvel) 

Sene Konulan ödenek Yapı lan masraf 

1944 1 000 0 0 0 . - 777 469.10 

(4677 Sayılı Kanuna göre) 

Sene Konulan ödenek Yapı lan masraf 
1945 910 8 9 5 . - 841 800.21 

1946 2 000 000 . - 1 791 872.42 

1947 472 1 3 8 - 452 801.53 

1948 2 472 138.- 2 413 088.77 

1949 2 772 138. - 2 721 905.41 

8 627 3 0 9 . - 8 221 468.34 

777 469.10 

8 221 468.34 

Umumi yekûn 8 998 937.44 
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Tesviye ve hazırlık işlerinin mukavelesi ve te

mel a tma tarihi 9.X. 1944 

4677 sayılı 10 milyon liralık Yetki Kanununun 

neşri tarihi 4.XII .1944 

Temel zemininin mihaniki bakımdan etüt edil

mesi için yapılan Sözleşme tarihi 7.II. 1945 

Etüdün ikmal tarihi 21 .V. 1945 

Esas inşaatın mukave le tarihi 29.IX. 1945 

Teknik Üniversite profesörlerinin de iştirak 

ettiği komisyonun rapor tarihi 12.11.1946 

No. : 2 

AN IT -KABİR İÇİN ŞİMDİYE KADAR AL INAN Ö D E N E K L E R V E YAP ILAN 
SARFİYAT 

I - Safha : Maliye Bakanlığı Bütçesine konulan : 
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No. : 3 
ANIT-KABİR İNŞAATINDA 1950 SENESİ BAŞINA KADAR YAPILAN İŞLER 

Lira Lira 
I nci safha : 

a) İstimlak bedeli 958 476 

b) Proje müsabakası , sondaj ve 

müteferrik işler 164 884 

II nci safha : 
1 123 360 1 123 360 

a) İnşaat işleri 8 078 533 

b) Sondaj masrafı 46 952 

c) Harita masrafı 1 950 

d) Su lama tesisi 54 250 

e) Elektrik tesisi 19 559 

f) Park işleri 189 634 

g) Bono faizleri 4 139 

h) Proje mimarlar ı ücreti 233 602 

i) Kamulaşt ı rma 295 495 

k) Müteferrik 74 824 

8 998 938 8 998 938 

No. : 4 
10 122 398 

ANIT-KABİR İNŞAATI İÇİN YEN İDEN AL INACAK TAHS İSATLA 
YAPILACAK İŞLER 

I. - Mozole kısmı 5 500 000 

II. - Kabul kısmı 1 750 000 
III. - Asker kısmı 500 000 
IV. - İdare ve müze kısımları 1 750 000 
V. - Arkad 500 000 

VI . - Aile ve giriş kuleleri 1 000 000 
VII . - Meydan 1 000 000 

VIII . - Yol lar 500 000 
IX. - Park işleri 2 000 000 
X. - İstimlâk ve diğer masraflar 1 000 000 

Gayr imelhuz masraflar 300 000 

15 800 000 
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HÜKÜMET İN TEKLİFİ 

Atatürk Anıt-Kabri Inşaasına Dair 4677 Sayılı Kanuna 
Ek Kanun Tasarısı 

M A D D E 1. - Atatürk Anıt-Kabri inşaası için 22.XI .1944 tarihli ve 

4677 sayılı Kanunla veri lmiş olan (10) mi lyon liralık gelecek yı l lara geçi

ci yüklenmelere gir işme yetkisi (24) milyon ve yıllık ödeme miktar ı da (4) 

mi lyon l iraya çıkarılmıştır. 

Faizleriyle birlikte (14) milyon lirayı geçmemek üzere yen iden bono çı-

karmıya Mal iye Bakanı mezundur . 

M A D D E 2. - Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

M A D D E 3. - Bu kanunu Bayındırlık ve Maliye Bakanlar ı yürütür . 

Başbakan 

Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcıs ı 

Nihat Erim 

Devlet Bakanı 

ve Dış B. V. Adalet Bakanı 

Fuad S irmen 

Millî Savunma Bakanı 

H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

İçişleri Bakanı 

E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 

İ. R. Aksal 

Millî Eğitim Bakanı 

T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Vedat Dicleli 

G. ve Tekel Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Bayındırl ık Bakanı 

Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 

Cavit Oral 

Ş. Adalan 

Ulaşt ırma Bakanı 

Dr. Kemal Satır 

Çal ışma Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 

İşletmeler Bakanı 

Münir Birsel 
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(*) Tutanak D. 1. C. B. 57, S. Ta : 1.3.1950 

1157 

GENEL KURULDAKİ GÖRÜŞME (*) 
Atatürk Anıt-Kabir İnşasına Dair Olan 4677 Sayılı Kanuna Ek Kanun 

Tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe komisyonları raporları 
B A Ş K A N - Bayındırlık Bakanı, buyurun, söz sizin. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADALAN (İzmir) - Efendim, gündemin 
birinci defa görüşülecek işleri arasında, Atatürk Anıt-Kabir inşaasına da
ir o lan Kanun tasarısı vardır. Bu tasarının öncel ikle müzakeres in i r ica 
eder im. 

B A Ş K A N - Önerge de vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanl ığa 

Gündemin birinci defa görüşülecek işleri aras ında 21 nci maddede 
yazıl ı Atatürk Anıt-Kabir inşaasına dair Kanun tasarısının öncel ikle gö
rüşülmesin i arz ve teklif ederim. 

Bayındırl ık Bakanı 
İzmir Milletvekil i 

Şevket Ada lan 

B. K. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AKAL IN (Kastamonu) - Mazbatada ivedi
lik talebi de vardır. 

B A Ş K A N - Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler.. . Önerge kabul o lun
muştur . 

Yani tasarının önceliği kabul edilmiştir. 

Tasar ının tümü hakkında söz istiyen var mı? 

MİTAT AYDIN (Aydın) - Efendim, Anıt-Kabir Büyük Şef imize karşı 
Türk Milletinin nişanei şükranı olarak yaptırdığı bir türbeden ibarettir. 
Hükümet bunun üzerinde hakikaten esaslı olarak çal ışmış, beynelmi le l 
bir müsabaka açmış ve dünyanın tanınmış murakıplar ını get irmiş, tetki-
kat yapt ı rmış ve bir tanesini kabul etmiştir. 

Şayanı şükrandır ki bugünkü proje de bir Türk Mühend is mimar ın ın 
eseridir. 

Bu proje kabul edildikten sonra tatbik edil irken yanl ış tatbik edi lmiş
tir. B. M. Mecl isinin bir kararı vardır ki, o da bu anıt kabir in önünden ge
çecek olan mektepler, bi lhassa askerî mekteplerin meras im yapmalar ı te
mindir . Proje tersine tatbik edi lmekle bu hususiyet ini kaybetmişt ir . Ha
len tadil edilecek vaziyet vardır. Sayın Bakanın bu hususu tetkik buyur
malar ını bi lhassa rica ederim. Bu münasebet le yeni yap ı lmakta olan 
Mecl is b inasında da aynı vaziyet o lduğunu arzetmek ist iyorum. 
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Arkadaşlar , milyonlar sarfedilerek meydana getir i lmekte olan bu ko
ca binanın methal i yoktur. 

Sayın Bakanın bu ciheti de tetkik ett irmesini rica ed iyorum. Hattâ 
Mecl is içinde birçok mühendis arkadaşlar vardır, bunları da tetkik ede
bilir. 

BAYINDIRL IK BAKANI ŞEVKET ADALAN (İzmir) - Tetkik ettiririm 
efendim. 

B A Ş K A N - Bakan tetkik ettireceğini söylüyor efendim. 

Maddelere geçi lmesini kabul edenler... Etmiyenler.. . Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Efendim, mazbatada ivedilik teklifi vardır. Bu teklifi oyunuza sunu
yorum. İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler. . . İvedil ikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

M A D D E 1. - Atatürk Anıt-Kabri inşaası için 22.XI .1944 tarihli ve 
4677 sayılı Kanunla veri lmiş olan (10) milyon liralık gelecek yı l lara geçi
ci yüklenmelere gir işme yetkisi (24) milyon ve yıllık ödeme miktar ı da (4) 
mi lyon l iraya çıkarılmıştır. 

Faizleriyle birlikte (14) milyon lirayı geçmemek üzere yen iden bono çı
karmaya Maliye Bakanı mezundur. 

B A Ş K A N - Söz istiyen yoktur, maddeyi kabul edenler.. . Etmiyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. - Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

B A Ş K A N - Kabul edenler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. - Bu kanunu Bayındırlık ve Maliye Bakanlar ı yürütür . 

B A Ş K A N - Kabul edenler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Tasar ının tümünü açık oya sunuyorum. 

Atatürk Anıt-Kabri İnşaasına Dair Olan 4677 Sayılı Kanuna Ek 

Atatürk Anıt-Kabri inşasına Dair Olan 4677 
Sayılı Kanuna Ek Kanun 

Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edi lmişt ir ) 

Kabul edenler 

Üye sayısı 

Oy verenler 

465 

246 

246 

Reddenler 

Çekinserler 

0 

0 

211 

8 

Oya katı lmıyanlar 

Açık Milletvekill ikleri 
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f) Atatürk Anıt-Kabri İnşası Hakkındaki 4677 ve 3581 Sayılı 
Kanuna Ek 5776 Sayılı Kanun 

T.C. 

Başbakanl ık 21.11.1950 

Muamelâ t Genel Müdür lüğü 

Tetkik Müdür lüğü 

Sayı : 71/1899, 6-618 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına (*) 

Atatürk Anıt-Kabri inşaatına ait işlerin 2490 sayılı Kanunla 1050 sa

yılı Kanunun 135 nci maddesi hükümler inden istisnası hakk ında Bayın

dırlık Bakanl ığ ınca hazır lanan ve Bakanlar Kurulunca 14.1.1951 tarihin

de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı lan kanun tasarısının gerekçe

siyle birl ikte sunulmuş o lduğunu saygılarımla arz eder im. 

Başbakan 

A. Menderes 

GEREKÇE 

Atatürk Anıt-Kabir projesi için 1941 yı l ında yapı lan müsabaka neti

ces inde Yüksek Mimar Prof. Emin Onat ve Yüksek Mimar Doçent Orhan 

Arda 'n ın projesi Bakanlar Kurulu karariyle birinci olarak kabul edi lmiş 

ve 1944 yı l ında Bayındırl ık Bakanlığı bütçesine konulan bir mi lyon lira

lık ödenek ile Anıt-Kabir yapısının birinci kısım inşaat ına başlanmışt ır . 

Bunu mütaakıp 4677 sayılı Kanunla al ınan 10 mi lyon liralık yetki ile 
de 9 751 240 lira keşif bedeli ikinci kısım inşaatı mütaahhid ine ihale 
edilmiştir. Bu ikinci kısım inşaatına dâhil bu lunan temeller in derin son
dajlar ile yaptır ı lan tetkiklerin de temel zemininin, uzun asırlar payidar 
olacak âbideyi emniyetle taşıyabilmesi için teknik bak ımından temel pro
je ler inde tadilâta lüzum görülmüş ve yine uzun asırlar zarf ında vukuu 
muhteme l zalzele tesirlerinin âzami hadleri de nazarı i t ibara al ınarak 
proje tadilleri yapılmıştır. 

Bu yüzden Anıt-Kabir yapısının heyeti umumiyes in in 10 mi lyon lira

lık ödenek ile ikmaline imkân kalmadığ ından 5581 sayılı Kanunla taah

hüde gir işme yetkisi 24 milyon liraya çıkarılmıştır. Şu kadar ki : Yap ın ın 

çeşitli mimar i ve teknik özelliklerine binaen bütün çarelere başvurularak 

âzami sürat temin edi lmekle dahi ancak 1954 yı l ında ikmal edi lebi leceği 

anlaş ı lmakla Atatürk 'ün ebedî ist i rahgâhma bir an evvel tevdi edi lebi lme

si imkânlar ı da araştırılmıştır. Bu mülâhaza ile : 
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Anı t -Kabr in mozele kısmı yapıs ında esas lahdin bu lunduğu arakat ın 
1950 yı l ında ikmal edilmiş o lduğu nazara al ınarak bu arakat ın üstünde
ki döşemenin kaplamaları ve kornişleri ve mezkûr döşeme üstüne kona
cak umumi ziyaretlere mahsus sembolik ve müzeyyen lahit t amamlan
mak ve bunlardan başka müştemi lât binaları, meydanlar yol lar ve bah
çe 1951 yı l ında bitiri lmek suretiyle Atatürk 'ün irtihalleri yıl d önümü olan 
10.XI. 1951 tarihinde ebedî ist irahatgâhında toprağa ver i lmesi ve mozo le
nin fevkani k ıs ım inşaatından vazgeçi lmesi kararlaştır ı lmıştır. Buna gö
re Anıt-Kabir ikinci kısım mütaahhidiy le yapı lan ek söz leşmenin uygu
lanması sonunda inşaat tamamiyle bitmiş olacaktı. Fakat Başbakanl ığ ın 
22.XI. 1950 gün 6-4094 sayılı emriyle Anıt ın mimar î k ıymet ve azemet ine 
halel ge lmemek şartiyle en kısa bir zamanda tamamlanmas ı ve m ü m k ü n 
olan tasarrufların temini bakımlar ından projenin yeni baştan ince lenme
si, 1941 yı l ındaki proje müsabakasın ın jür i azaları ile proje mimar lar ın
dan müteşekki l bir heyete tevdi edilmiştir. 

Bu heyet bir sureti ilişik bu lunan raporlar ında tafsil ettikleri gibi, âbi
denin sembol ik lahdin bu lunduğu döşeme seviyesinde bırakı lmasının 
muvaf ık o lmayacağı fakat mozolenin esas projesindeki kolonatlar fevkin-
deki k ıs ımdan sarfınazır edi lmenin dış mimarî bak ımından zaruri görül
düğü ve mozole etraf duvarlarının kolonat üst seviyesine kadar yüksel t i 
lip üs tünün bir tavanla örtülmiyerek açık bırakı lması en iyi hal şekli ola
cağı kanaat inde ittifak etmişlerdir. Heyet raporu Bakanlar Kuru lunun 
29.XI .1950 gün 12150 sayılı karariyle kabul edilmiştir. 

Evvelki karara, yani üstü tamamen açık ve kolonatsız o larak yapı lma
sı şekl ine göre ve 2490 sayılı Kanunun 19 ncu maddes ine dayanarak in
şaat mütaahhid i ile yapı lmış olan ek sözleşmenin bu yeni proje tadili mu
vacehes inde feshi zarureti ile karşı laşı lmış bulunmaktadır . 

Bu durum ise mütaahhit le ihtilâflara sebebiyet verecek bir mevzu ol
mak la beraber daha önemli olan cihet, uzun bir iş zamanını tasfiye ve ye
ni ihale hususlar ı heder edecek ve inşaatın tamamlanmas ın ı bir mevs im 
daha geciktirecektir. Bundan maada proje mimarlar ının katî projelerin 
heyeti umumiyes in i derhal verimlerine maddeten imkân bu lunmadığ ın
dan peyderpey yapacaklar ı tafsilât projelerinin vakit kaybetmeden tatbik 
mevki ine konularak işin yürütülebi lmesi ve bi lhassa heykel, rulyef, yazı 
ve diğer tezyinî işlerin en ehliyetli sanatkârlara yaptır ı labi lmesi imkân
larının elde edi lmesi için hususi ve müstesna bir durum ve ehemmiyet i 
haiz bu lunan Anıt-Kabir yapısının her türlü işlerinde 2490 sayılı Ar t ı rma 
Eksi l tme ve İhale Kanunu ile Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci 
maddes indek i kayıtlara tâbi o lunmaması zarureti ile karşı laşı lmış ve bu 
maksat la ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

1160 

http://29.XI.1950


ATATÜRK ANIT-KABRİ İNŞASINA DAİR 4677 NUMARALI KANUN 

Bayındırlık Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 

Bayındırl ık Komisyonu 1.III.1951 

Esas No. : 1/147 

Karar No. : 7 

Yüksek Başkanl ığa 

Atatürk Anıt ve Kabri İnşaatına ait işlerin 2490 sayılı Kanunla 1050 

sayılı Muhasebe i Umumiye Kanununun 135 inci maddes i hükümler in 

den istisnası hakkında Bayındırlık Bakanl ığ ınca hazır lanan ve Bakanlar 

Kuru lunun 14.11.1951 tarihli toplantısında Yüksek Mecl ise sunulmas ı 

kararlaştır ı lan ve Yüksek Başkanl ıkça 22.11.1951 tarihinde Komisyonu

m u z a havale buyurulan Kanun tasarısı 26.11.1951 tarihli top lant ımızda 

Bayındırl ık Bakanı ve Maliye ile Bayındırlık Bakanlıkları temsilci leri ha

zır o ldukları halde okundu ve incelendi. 

Hükümet gerekçesinde izah edilen durum karşıs ında 2490 sayılı Ka

nun ve 1050 sayılı Muhasebe i Umumiye Kanununun 135 inci maddes i 

çerçevesi içinde kal ındıkça esas inşaat mevs iminde hiçbir faaliyet göste-

r i lemiyeceği hususunda Komisyonumuz katî bir kanaate varmışt ır . 

Hava meydanlar ı , Tekel inşaatı gibi süratle yapı lması laz ımgelen bazı 

işlerin de bu kanunlar ın şümulü dışında bırakıldığı ma lûm bu lunduğu

na göre Atatürk 'ün bir an evvel ebedî ist irahatgâhına tevdiini temin ede

cek bu değişikliklerin yapı lması ve sözü geçen kanunlar ın hükmü dışın

da bırakı lması uygun görülmüştür. Yalnız kanunun birinci maddes in in 

ikinci f ıkrasındaki (Bakanlar Kurulu karariyle) ibaresi yer ine (Bakanlar 

Kuru lunca tespit edilecek esaslar dairesinde) ibaresini ikame etmeyi Ko

misyonumuz uygun bulmuştur. Bu şekildeki tadil Bakanlar Kuru luna 

bu inşaatın ihalesinde daha vazıh ve geniş bir salâhiyet vermek maksa-

diyle yapılmıştır . 

Tasar ının birinci maddes i yukar ıda izah edilen tadille, diğer madde 

lerin aynen ve beş muhalif, iki çekinsere karşı sekiz oyla kabul edi lmiş

tir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyuru lmak üzere 

Yüksek Başkanl ığa sunulur. 

Bayın. Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Niğde 

A. Doğanay 

Elâzığ 

Ş. Yazman 

Urfa 

Müstenkif im 

N. Açanal 

Anta lya 

A. Tokuş 
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Erzincan Gazianteb Kars 

Ziya Soylu Muhalefet şerhi ilişik M. Bahadır 

S. Kuranel 

Giresun 

Hamdi Bozbağ 

Maraş Rize Samsun 

M. Özsoy M. F. Mete N. Berkman 

Seyhan Tunceli 

Reşad Güçlü Şarta tabiî müstenki f im 

H. Aydın 

Kas tamonu 

Bakanlar Kuruluna daha 

geniş salâhiyet verilmesi 

taraftarıyım 

H. Tosunoğ lu 

Samsun 

M. Özkefel i 

Urfa 

Muhal i f im 

H. Oral 

MUHALEFET GEREKÇESİ 

Başbakanl ık Muamelât U m u m Müdür lüğü Tetkik Müdür lüğünün 

21.11.1951 gün 71/1899 ve 6/618 sayılı yazı lar ına ekli o larak gönderi l 

miş olan Anıt-Kabir ve ona ekli gerekçe tetkik o lundu. 

1944 yı l ından 1951 yıl ına kadar Anıt-Kabir inşaatındaki bütün işler 

2490 sayılı Ar t ı rma ve Eksi l tme Kanun hükümler i dairesinde yapı lmış ol

duğu halde geriye kalan takriben 3-4 milyon liralık kaba taş inşaatiyle 1¬ 

2 mi lyonluk mermer kap lama heykel yazma ve sair tezyini mahiyet teki 

işlerin hususi bir kanuna tâbi tutulmasına ait ileri sürülen gerekçedeki 

müta lâa böyle bir imtiyazlı durum arzeden bir kanuna ihtiyaç gösterecek 

mahiyet te görülmemişt ir . 

Şöyle ki : 

1. Ş imdiye kadar 2490 sayılı Kanuna tâbi o lmıyarak hususi kanun

larla iş yapan bâzı daireler hakkında dolaşan kötü şayialar bu işte de 

kendini gösterecektir. 

2. Gerekçede proje tadi lât ından mütevell it mütaahhid in zarar z iyan 

isteme durumu da varit değildir. Çünkü Bayındırl ık Bakanl ığ ının bütün 

ihalelerdeki mukavele ve şartnamesinin bö lünmez bir parçasını teşkil 

eden genel şartnamesinde proje ve keşiflerdeki tadil lerden dolayı müta-

ahhitler bir hak talep edemezler diye bir kayıt mevcuttur. Ni tekim bu işin 

temel kısmını alan ikinci mütaahhi t de idarece kagir k ısmın betona çev

r i lmesinden dolayı vâki olan zarar ve ziyanını talep etmiş ise de yukarda 

arzedi len hususlardan dolayı Danıştay bunu reddetmiştir . Bu sebeple bu 

mütaahh ide şayet böyle bir talebi var ise bu mukave len in feshini icabet-

t iremez. 
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3. Halen bu işin mütaahhidi henüz ilk taahhüdüne dâhil o lan kıs ım

larını dahi b i t i rmeden Eksi ltme Kanununun 19 uncu ve Muhasebe i 

Umumiye Kanununun 135 inci maddesine dayanı larak % 20 fazla iş ya

pı lmasına dair bir ek mukavele yapı lmış ise usulsüzdür. 

4. Bundan sonra yapı lacak işler gerekçede belirti ldiği gibi münhas ı 

ran tezyini işleri o lmayıp üç, dört milyon ve belki de daha fazla tutan 

münhas ı ran kagir inşaattır. Bu kagir işleri ve işçileri hariçten ge lmiyece-

ğine ve yerli malı ve işçileri kullanı lacağına göre hiç o lmazsa bu k ısmın 

2490 sayılı Kanunun hükümler ine uyularak eskiden beri o lduğu gibi ek

si l tmeye çıkarı lmasını şayet icabediyorsa tezyini kısımları 2490 sayılı Ka

nun hükümler i d ış ında tutulması icabederdi. Halbuki gerekçe Anı t -Kab-

re ait her türlü işler 2490 sayılı Kanunun hükümler i dış ına al ınarak hu

susi bir kanuna bağ lanmak isteniyor ki, bugün bu iş için böyle bir imti

yazl ı kanun kabul edilirse yarın diğer buna benzer kanunlar yen iden te-

rerrür etmesi gayet tabiî olabilir ve bu kanunun çıkarı lması da bir an ev

vel Anı t -Kabr in yapı lmasını tacil etmez. 

İhale ister, 2490 sayılı Kanuna göre, isterse yeni ç ıkacak kanuna gö

re yapı ls ın. Her ikisinde de mutlak bir inşaat yap ım müddet i koymak 

mecburiyet i vardır. Bu müddet i hiçbir suretle azal tmak da m ü m k ü n de

ğildir. 

Yukardan beri izah edilen sebeplerden dolayı böyle bir kanunun ka

bulüne muhal i f kalmayı içinde bu lunduğumuz rej ime uygun gördüm. 

Gazianteb Milletvekil i 

Sü leyman Kuranel 

Maliye Komisyonu Raporu 
T.B.M.M. 

Maliye Komisyonu 11. IV. 1951 

Esas No. : 1/147 

Karar No. : 42 

Yüksek Başkanl ığa 

Atatürk Anıt-Kabri inşaatına ait işleri 2490 sayılı Kanunla 1050 sayı

lı Muhasebe i Umumiye Kanununun 135 nci maddes i hükümler inden is

tisnası hakkındaki tasarı Komisyonumuzun 2.IV. 1951 tarihli toplantı

s ında Maliye ve Bayındırl ık Bakanlıkları temsilcileri hazır o ldukları hal

de incelendi. 
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Profesör Emin Onat ve Doçent Orhan Arda taraflarından yapı lan ve 

müsabakada birinciliği kazanan proje üzerinde icra kıl ınan tadilât dola

yısiyle Anıt-Kabir inşaatının aksamadan kısa bir zamanda ikmal ini ve 

mimar i bak ımdan hususi ehemmiyet i olan işlerin mütehass ıs o lan şahıs

lara yaptır ı labi lmesini teminen mahdut ve muayyen bir hususa taal lûk 

eden ve beş milyon liraya yakın bir meblâğın daha basit muameler l e sar

fını gereklendiren kanun tasarısı esas cihet inden Komisyonumuzca bir 

müstenki fe karşı ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Ancak; 2490 sayılı Kanunla 1050 sayılı Kanunun 135 nci maddes i 

hükmünden istisna edilen Anıt-Kabir bakiye inşaat sarfiyatının Büyük 

Atatürk 'ün mânev i varl ığına karşı yersiz söylenti lerden masum bu lundu

rulması için bu bakiye inşaat ihalelerini Bakanlar Kurulunca tespit edi

lecek esaslar dairesinde 2490 sayılı Kanununa göre teşkil edi lecek ko

misyonlar marifetiyle yapı lması yer inde görü lmüş ve; 

Bayındırl ık Komisyonunun tasarının birinci maddes inde yaptığ ı ilâ

veye bu sebeple iştirak edilmiştir. 

Tasar ının ikinci maddesi aynen kabul o lunmuştur . Tasar ın ın 3 ncü 

maddes inde "bu kanuna Maliye ve Bayındırlık Bakanlar ının yürüteceğ i " 

yo lundaki hükmü tasarının birinci maddesiyle Bakanlar Kuru luna tah

mil o lunan vazife dolayısiyle Komisyonumuzca değiştiri lmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyuru lmak üzere Yük

sek Başkanl ığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Bşk. Bu Rapor Sözcüsü 

Siird 

M. D. Süalp 

Seyhan 

Z. Akçal ı 

Müstenki f 

İmzada bulunamadı . 

Trabzon 

T. Koral 

Yozgad 

H. Tathoğlu 

Rize 

İ. Akçal 

Kocaeli 

L. Tokoğlu 

Sivas 

Ş. Ecevit 

Yozgad 

F. Nizamoğlu 

Zonguldak 

R. Sivişoğlu 
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Bütçe Komisyonu Raporu 
T.B.M.M. 

Bütçe Komisyonu 16.V. 1951 

Esas No. : 1/147 

Karar No. : 87 

Yüksek Başkanlığa 

Atatürk Anıt-Kabri inşaatına ait bâzı işleri 2490 sayılı Kanunla 1050 

sayılı Kanunun 135 inci maddes i hükümler inden istisnası hakk ında Ba

yındırl ık Bakanl ığ ınca hazır lanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Mecl i

se arzı kararlaştır ı lan ve Başbakanl ığ ın 21.11.1951 tarihli ve 6/618 sayı

lı tezkeresiyle Yüksek Başkanl ığa sunulan kanun tasarısı, Bayındır l ık 

Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır o lduğu halde incelenip görü

şüldü. 

Hükümet gerekçesinde tafsilen açıklandığı üzere; Atatürk 'ün bir an 

evvel ebedî ist irahatgâhına tevdi edilebilmesini teminen, 1941 y ı l ındaki 

proje müsabakas ın ın jüri azaları ile proje mimar lar ından müteşekki l he

yet raporunda lüzumu belirtilen ve Bakanlar Kurulunca kabul o lunan 

bakiye inşaatın her türlü işlerinde, 2490 sayılı Art ırma, Eksi l tme ve İhale 

Kanunu ile Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci maddes indeki ka

yıt lara tâbi tutulmaması maksadiyle tasarı sevkedilmiş bulunmaktadır . 

Komisyonumuzda vâki görüşmelerde gerek raportör ve gerek Hükü

met temsilci lerinin verdiği izahattan anlaşıldığına göre (9 751 240,72) li

ra keşif bedeli ikmali inşaat işin % 21.66 tenzilât ile Rar Şirket ine ihale 

edi lmiş olup 2490 sayılı Kanunun 19 ncu maddes in in son fıkrası gere

ğ ince % 20 den fazla tutmakta olan temelden mütevel l i t i lâveler 

21.IX. 1950 gün ve 11897 sayılı Bakanlar Kurulu Karariyle aynı mütaah-

hide ver i lmiş ve bir ek sözleşme de tanzim edilmiştir. Üç buçuk mi lyon li

ra tutmakta olan bu i lâveden halen iki buçuk milyon liralık kısmı da ya

pı lmış bulunmaktadır . 

Atatürk Anıt-Kabir inşaatının mevcut projesine göre ikmali daha 14 

mi lyon lira para sarfına ve 3-4 sene gibi uzun bir z amana ihtiyaç göster

mekte o lduğundan dolayıdır ki Atatürk 'ün bir an evvel ebedî ist irahatgâ

h ına tevdiini temin etmek maksadiy le Hükümetçe eserin mimar î k ıyme

tine halel ge lmemek kaydiyle yetkili mütehassıs lar ın fikirleri al ınarak en 

az masra f ve en kısa bir zamanda bitirilmesi çareleri araşt ır ı lmış ve 6 mil

yon lira daha az bir masrafla 1952 Kasım ayında ikmal edi lebi lmesi im

kânları sağlanmıştır . 
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Hükümet in almış olduğu bu karara mütekaddem Hükümet progra

mından mü lhem olarak Bayındırl ık Bakanl ığ ınca al ınmış olan karar üze

rine mütaahhi t ile yapı lmış bulunan ek sözleşmenin tatbiki Hükümet in 

bu kararı muvacehes inde müşkülât arzetmekte o lduğundan, bu sözleş

menin feshi ile tasfiye cihetine gidilmesi hal inde işin yeni baştan ihaleye 

çıkarı lması gibi birçok zorluklar ortaya koymakta ve mütaahh ide bu ve

sile ile yen iden haklar talep etmesi bakımından birçok mahzur lar tevlit 

e tmekle beraber uzun bir zaman kaybına da sebebiyet vereceği cihetle bu 

yıl inşaat mevs iminde hiçbir faaliyet göster i lemiyeceğinden, mütaahhi t 

ile yapı lmış olan ek sözleşme hududu dâhil inde kalan ve bir k ısmı yapıl

mış bu lunan işlerin eski mütaahhit tarafından yapı lmasına devam edil

mesi ve tezyini işlerin de doğrudan doğruya en ehliyetli sanatkâr lara yap

tırı lması imkânlarını sağlamak maksadiyle , teklif edilen tasarıda gerekli 

değişikl ikler yapılmıştır. 

Komisyonumuz; sözleşmesi evvelce yapı lmış ve üç buçuk mi lyon lira 

tutmakta olan bu ilâveden halen iki buçuk milyon liralık k ısmının bitiril

miş o lduğu, ancak Bakanlar Kurulunca al ınmış karar muvacehes inde bu 

söz leşmenin feshi gerektiği cihetle hem işlerin süratle ikmali ve hem de 

tenzilât miktarının % 21.66 olması hususu göz önünde bu lundurularak 

söz leşmesi yapı lan bakiye işlerin, aynı mütaahhide yapt ır ı labi lmesinin 

temini gayesiyle, 2490 sayılı Art ı rma Eksi l tme ve İhale Kanununun 19 ve 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 nci maddeler in in hü

kümler i d ış ında bırakı lmasının uygun olacağına, bu inşaattaki güzel sa

nat eserleri ile tezyin işlerine ait ihalelerin de 2490 sayılı Kanun hüküm

lerine tâbi o lmaksız ın Bakanlar Kurulunca tespit o lunacak esaslar daire

sinde yapt ır ı lmasına ve bakiye kalan tahminen 3,5-4 milyon liralık işin 

de umumi hükümler dairesinde eksi l tmeye konulmasına karar vermiş ve 

bu hususlar ı temin eden birinci maddeyi yeniden tanzim etmiştir. 

Hükümet in ikinci ve Maliye Komisyonunun üçüncü maddeler i aynen 

kabul edi lmiş olup tasarı Kamutayın onayına arzedi lmek üzere Yüksek 

Başkanl ığa sunulur. 

Başkan 

İstanbul 

E. Ad ak an 

Kâtip 

Bursa 

H. Şaman 
Ankara 

M. Bayramoğlu 

Başkan V. 

Burdur 

F. Çel ikbaş 

Anta lya 

A. Sarıoğlu 

Sözcü 

Çanakkale 

E. Kalafat 
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Balıkesir Çanakkale Diyarbakır 

E. Budakoğlu K. Akmanlar M. Ekinci 

Elazığ Eskişehir Giresun 

Ö. F. Saraç A. Potuoğlu M. Şener 

Hatay İstanbul İstanbul 

C. S. Siren A. H. Başar F. Say ımer 

İstanbul İzmir Kas tamonu 

C. Türkgeldi B. Bilgin H. Türe 

Kırklareli Konya Mard in 

Ş. Bakay R. Birand R. Erten 

Mardin Rize Seyhan 

Dr. K. Türkoğlu O. Kavrakoğlu Dr. S. Barı 

Trabzon Trabzon Urfa 

C. R. Eyüboğlu S. F. Kalaycıoğlu Dr. F. Ergin 
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HÜKÜMET İN TEKLİFİ 

Atatürk Amt-Kabri İnşaatına Ait İşlerin 2490 Sayılı Kanunla 1050 Sa
yılı Kanunun 135 nci Maddesi Hükümlerinden İstisnası Hakkında 

Kanun Tasarısı 

M A D D E 1. - Atatürk Anıt-Kabri inşaatına alt her türlü işler, 2490 sa
yılı Art ı rma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebe i Umu
miye Kanununun 135 nci maddes i hükümler ine tâbi değildir. 

Ancak, sözü geçen inşaata ait ihaleler. Bakanlar Kurulu ve 2490 sa
yılı kanuna göre teşkil edilecek komisyonlar marifetiyle yapıl ır . 
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BAYINDIRLIK K O M İ S Y O N U N U N 

DEĞİŞTİRİŞİ 

Atatürk Anıt-Kabri İnşaatına Ait 
İşlerin 2490 Sayılı Kanunla 1050 
Sayılı Kanunun 135 nci Madde
si Hükümlerinden İstisnası Hak

kında Kanun Tasarısı 

M A D D E 1. - Atatürk Anıt -Kab
ri inşaat ına ait her türlü işler, 
2490 sayılı Art ırma, Eksi l tme ve 
İhale Kanunu ile 1050 sayılı Mu
hasebe i U m u m i y e K a n u n u n u n 
135 nci maddesi hükümler ine tâbi 
değildir. 

Ancak, sözü geçen inşaata ait 
ihaleler, Bakanlar Kurulunca tes
pit edilecek esaslar dairesinde ve 
2490 sayılı Kanuna göre teşkil edi
lecek komisyonlar marifetiyle yapı
lır. 

Bütçe K O M İ S Y O N U N U N 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Atatürk Anıt-Kabri İnşaatma Ait 
İşlerin 2490 Sayılı Kanunla 1050 
Sayılı Kanunun 135 nci Madde
si Hükümlerinden İstisnası Hak

kında Kanun Tasarısı 

M A D D E 1. - Atatürk An ı t -Kab
ir inşaatına ait işlerden bu kanun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar söz
leşmeye bağ lanmış olan kıs ım hak
kında, sonradan yapı lan tadi lât 
dolayısiyle 2490 sayılı Art ı rma, Ek
siltme ve İhale Kanununun 19 ve 
1050 sayılı Muhasebe i Umumiye 
Kanununun 135 nci maddeler i hü
kümleri uygulanmaz. Bu tadilât
tan doğan ilâve, umumi hükümler 
dairesinde, eksi l tmeye konulur. 

Bu inşaattaki güzel sanat eser
leriyle tezyin işlerine ait ihaleler, 
2490 sayılı Kanun hükümler ine 
tâbi o lmaksız ın Bakanlar Kurulun
ca tespit edilecek esaslara göre ya
pılır. 
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(Hükümet in Teklifi) 

M A D D E 2. - Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

M A D D E 3. - Bu kanunu Maliye ve Bayındırl ık Bakanları yürütür . 

Başbakan 

A. Menderes 

Devlet Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Refik Ş. İnce 

Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 

T. İleri 

Eko . ve Ticaret Bakanı 

Z. H. Vel ibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 

N. Özsan 

Ulaşt ırma Bakanı 

S. Kurtbek 

İşletmeler 

Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcıs ı 

S. Ağaoğ lu 

Adalet Bakanı 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 

H. Polatkan 

Bayındırl ık Bakanı 

K. Zeyt inoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. E. H. Üs tündağ 

Tar ım Bakanı 

N. İyriboz 

Ça l ışma Bakanı 

H. Köymen 

Bakanı 

Mal iye Komisyonu, Bayındırl ık Komisyonu Metnini kabul etmiştir. 
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(Bayındırl ık Komisyonunun 
Değiştirişi) 

M A D D E 2. - Hükümet in ikinci 

maddes i aynen kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. - Hükümet in üçün
cü maddes i aynen kabul edilmiş
tir. 

(Bütçe Komisyonunun Değiştir işi ) 

MADDE 2. - Hükümet in ikinci 

maddesi aynen kabul edi lmiştir. 

M A D D E 3. - Mal iye Komisyo
nunun üçüncü maddes i aynen ka
bul edilmiştir. 

1171 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

GENEL KURULDAKİ G Ö R Ü Ş M E (*) 

Atatürk Anıt-Kabri İnşaatına Ait İşlerin 2490 Sayılı Kanunla 1050 Sa
yılı Kanunun 135 nci Maddesi Hükümlerinden İstisnası Hakkında Kanun 
Tasarısı v e Bayındırlık, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 

B A Ş K A N - Tümü hakkında söz istiyen var mı? 

H İMMET Ö L Ç M E N (Konya) - Söz ist iyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 

H İ M M E T Ö L Ç M E N (Konya) - Muhterem arkadaşlar; uzun zamandan 

beri umumî efkârı alâkadar eden ve bir türlü bi tmiyen Atatürk Anıt-Ka

bir inşaat ının biran evvel bitiri lmesini ve biran evvel Atatürk 'ün ebedi is-

t i rahatgâhına yatır ı lmasının temini z ımnında bir kanun projesi huzuru

nuza ge lmiş bulunuyor. Ta muhalefet zamanından beri, gerek zaman ve 

gerekse maddi bakımdan büyük bir tasarruf temin edilerek, mimar i ba

k ımdan da bir fedakârlık yapı lmıyarak, bunun bir an evvel bit ir i lmesini 

da ima temenni etmiştik. Hükümet in bu temennileri nazarı it ibara alarak 

mimar i bak ımdan bir fedakârlık yapmamak ve aynı z amanda b inada 5-6 

mi lyon lira gibi bir tasarruf temin etmek suretiyle yeni bir proje derpiş et

mes inden dolayı kendilerini tebrik ederiz. 

Yalnız burada Hükümet in getirmiş olduğu tasarıda prensip bak ımın

dan mutabık o lmadığ ım bir noktayı da huzurunuzda bel ir tmek isterim. 

Biz da lma hususi teşebbüslere kıymet veren ve vereceğimizi Hükümet 

programında belirten bir iktidar olarak, Hükümet i yapıcı değil , yaptır ıcı 

o larak ve Hükümet i organizatör ve murakıp olarak kabul e tmiş bu lunu

yoruz. Fakat gelen bu tasarıda bâzı zaruretler ileri sürülerek Ar t ı rma ve 

Eksi l tme Kanununun hudutları dışına ç ıkmak suretiyle bu inşaatı ken

di kendine yapmak ve emaneten yapmak için Hükümet bir yetki istemek

tedir. 

Arkadaşlar , bu inşaat evvel iyatında birtakım tezatlı istihaleler geçir

miştir. Evvelâ bu inşaatın kagir bir inşaat olarak yapı lması ve proje mü

sabakası , şartnamesinde maliyetinin 3,5 milyon lirayı aşmamas ı kaydı 

konmuş bu lunmas ına rağmen, hem maliyetin düşürülmesi , hem de bi

nanın be tonarme ile müteahhit bir şekilde kagir olarak yapı lması prensi

bi, temeller in gösterdiği zaruret dolayısiyle kabul edi lmişken buna riayet 

o lunmamas ı büyük israfları, büyük zaman kaybını icabettirmiştir. Ş im

di ça l ışmakta olan mütaahhit muayyen bir miktar la taahhüde bağ lan-

(*) Tutanak Dergisi C.7, S. 431-433, 484-485 
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mıştır. Ar t ı rma ve Eksi l tme Kanununa göre bu taahhüt % 21 nispet inde 

bir tenzi lâta tâbidir. Yeni kanunla kabul edilen şekle göre bu mukave le 

nin feshi icabetmektedir. Fakat mukaveleyi feshetmek, ger ide kalan işle

ri Art ı rma, Eksi ltme Kanunu dahil inde yapmaya mâni değildir. Ve muka

veleyi feshetmeden, Bütçe Komisyonu bu hususta güzel bir formül bul

muştur , bakiye kalan 2,5 milyonluk kısmı ifa edi lmiş, geriye bir mi lyon 

liralık kıs ım kalmıştır. Bu kısım Art ırma, Eksi ltme Kanununun hudut la

rı har ic inde kalıyor. Y ine tezyini kısımlar da bu kanunun dış ında ka lmak 

suretiyle bakiye kalan dört, beş milyon liradan ibaret olan inşaat y ine te

amüle göre, Art ı rma ve Eksi l tme Kanununun hudutlar ı dahi l inde yapı l

mas ında millî menfaatimiz vardır. Ve prensiplere de riayetimiz bak ımın

dan lâzım ve zaruridir. 

Bu bak ımdan Hükümet in ve Bayındırlık Komisyonu raporunun red

di ile Bütçe Komisyonu raporunun kabulünü rica ve ist irham etmekte

y im. (Zaten öyle oluyor sesleri) 

B A Ş K A N - Tasarının tümü hakkında söz istiyen yok. Maddelere geçil

mesin i kabul buyuranlar. . . Etmiyenler... Maddelere geçi lmesi kabul edil

miştir. 

Atatürk Anıt-Kabri İnşaası Hakkındaki 4677 ve 5581 Sayılı 
Kanunlara Ek Kanun 

M A D D E 1. - Atatürk Anıt-Kabri inşaatına ait işlerden bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar sözleşmeye bağlanmış olan kıs ım hakkında, 
sonradan yapı lan tadilât dolayısiyle 2490 sayılı Art ırma, Eksi l tme ve İha
le Kanunun 19 ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci 
maddeler i hükümler i uygulanmaz. Bu tadilâttan doğan ilâve, umumi hü
kümler dairesinde, eksi l tmeye konulur. 

Bu inşaattaki güzel sanat eserleriyle tezyin işlerine ait ihaleler, 2490 
sayılı Kanun hükümler ine tâbi olmaksızın Bakanlar Kuru lunca tespit 
edi lecek esaslara göre yapılır. 

B A Ş K A N - Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmi

yenler. . . Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. - Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

B A Ş K A N - Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar. . . Etmi

yenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. - Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık Bakanlar ı yürütür . 

B A Ş K A N - Maddeyi Kabul edenler... Etmiyenler.. . Kabul edi lmiştir. 

Tasar ının birinci müzakeresi bitmiştir. 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Atatürk Anıt-Kabir İnşaatına Ait İşlerin 2490 Sayılı Kanunla 

1050 Sayılı Kanunun 135 inci Maddesi Hükümler inden İstisnası 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komis

yonları raporları 

Atatürk Anıt-Kabir İnşası Hakkındaki 4677 ve 5581 Sayılı 

Kanunlara Ek Kanun 

M A D D E 1. - Atatürk Anıt-Kabri inşaatına ait işlerden bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar sözleşmeye bağlanmış olan kıs ım hakkında, 
sonradan yapı lan tadilât dolayısiyle 2490 sayılı Art ırma, Eksi l tme ve İha
le Kanununun 19 ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 
inci maddeler i hükümler i uygulanmaz. Bu tadilâttan doğan ilâve, umu
mi hükümler dairesinde, eksi l tmeye konulur. 

Bu inşaattaki güzel sanat eserleriyle tezyin işlerine ait ihaleler, 2490 

sayılı Kanun hükümler ine tâbi olmaksızın Bakanlar Kuru lunca tespit 

edi lecek esaslara göre yapılır. 

B A Ş K A N - Değiştirge yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 

edenler.. . Etmiyenler.. . Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. - Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

B A Ş K A N - Maddeyi kabul buyuranlar. . . Etmiyenler. . . Madde kabul 
edilmiştir. 

M A D D E 3. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

B A Ş K A N - Maddeyi kabul buyuranlar. . . Etmiyenler. . . Madde kabul 

edilmiştir. 

Tasar ının tümünü yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul edenler. . . Et

miyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanuniyet kesbetmiştir. 

Kesinleşen Aşağıdaki Metin 5776 nolu Kanun oldu (1) 

(1) Resmî Gazete : 1 Haziran 1951-7823 Kavanin Mecmuası : C. 33, S. 779 
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Atatürk Anıt-Kabri İnşası Hakkındaki 4677 ve 5581 Sayılı 
Kanunlara Ek Kanun 

(Resmî Gazete ile ilâm : 1.VI. 1951 - Sayı : 7823) 

No. Kabul tarihi 

5776 28.V.1951 

BİRİNCİ M A D D E - Atatürk Anıt Kabri inşaatına ait iş lerden bu kanun 
yürür lüğe girdiği tarihe kadar sözleşmeye bağlanmış olan kıs ım hakkın
da, sonradan yapı lan tadilât dolayısiyle 2490 sayılı Art ırma, Eksi l tme ve 
İhale Kanununun 19 ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
135 inci maddeler i hükümler i uygulanmaz. Bu tadilâttan doğan ilâve, 
umumi hükümler dairesinde, eksi l tmeye konulur. 

Bu inşaattaki güzel sanat eserleriyle tezyin işlerine ait ihaleler, 2490 
sayılı Kanun hükümler ine tâbi olmaksızın Bakanlar Kurulunca tespit 
edi lecek esaslara göre yapılır. 

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 Bakanlar Kurulu yürütür . 

30 Mayıs 1951 
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g ) ATATÜRK'ÜN ANITKABİR'E TAŞINMASI-ANITKABİR KRONOLOJİSİ 

ATATÜRK'ÜN ANITKABİR'E TAŞINMASI 

Yapımına 4 Ekim 1944 tarihinde başlanan ve 4 aşamada tamamla
nan Anıtkabr'in yapımı 1 Eylül 1953'te bitirildi. 

10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05'te Dolmabahçe Sara-
yı'nda sonsuzluğa göçen Atatürk, 19 Kasım 1938'e kadar Dolmabah-
çe'de katafalkta kaldı. 19 Kasım Cumartesi saat 07.40'ta top arabasıyla 
Sarayburnu'na, Sarayburnu'ndan saat 12.42'de Zafer Torpidosu'yla Ya
vuz Zırhlısı'na geçti. Yavuz'la saat 19.19'da İzmit'in Mayın İskelesine, 
oradan Beyaz TrenTe saat 20.23'te hareket ederek 20 Kasım pazar gü
nü, saat 10.03'te Ankara'ya ulaştı. 

TBMM önünde hazırlanan katafalka konan Atatürk, daha sonra 21 
Kasım 1938'de Etnografya Müzesi'ndeki katafalka kondu. 31 Mart 1939 
tarihine kadar, Türk Halkı'nm, Ata'smı tavaf etmesine fırsat verildi. 

31 Mart 1939'da evvelce hazırlanan Etnografya Müzesindeki geçici 
kabrine kondu. 

Geçici kabirde 14 yıl 7 ay 4 gün korunan aziz naaşı 4 Kasım 1953'te 
açılıp 9 Kasım'a kadar katafalka alınarak, Türk Halkı'nın, hiç bitmeyen 
sevgi ve saygı ile nöbet tutmasına fırsat verildi. 

10 Kasım 1953 Salı günü saat 09.20'de top arabasıyla Opera binası, 
Bankalar Caddesi, Ulus meydanından TBMM önüne getirildi. "Benim 
eserim" dediği Meclis'in önünden geçerek; İstasyon, Demiryolu Köp-
rüsü'nden saat 11.15'te Tandoğan Meydanı'na ulaştı. 

Kortej saat 12.15'te Anıtkabir'e vardı. Cumhurbaşkam Celal Ba-
yar'ın saat 12.50'de yaptığı bir konuşmadan sonra yurdun her tarafın
dan getirilen "Kutsal Toprak" lara 13.30'da tevdi olundu. 
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h) ANİTEABÎR KRONOLOJİSİ (1) 

- 10 Kasım 1938. Atatürk Dolmabahçe Sarayında ebediyete intikal etti. 

- 6 Aralık 1938. Anıtkabir inşaatı için kurulan Genel Komisyon ilk top
lantısını yaptı. 

- 16 Aralık 1938. Anıtkabir Özel Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. 

- 5 Ocak 1939. Anıtkabir'in yapılacağı yerin tespiti için TBMM'de kuru
lan üst komisyon ilk toplantısını yaptı. 

-17 Ocak 1939. TBMM'de yer seçimi için kurulan üst komisyon son top
lantısında Anıtkabir'in yeri için Rasattepe'ye karar verdi. 

- 23 Mayıs 1939. TBMM'de Başbakan Refik Saydam Rasattepe Kadastro 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

- 7 Temmuz 1939. Rasattepe'nin kamulaştırılması çalışmaları başladı. 

- 26 Mart 1940. TBMM'de Başbakan Refik Saydam Anıtkabir Proje Ya
rışması hakkında bilgi verdi. 

- 20 Nisan 1940. Anıtkabir sahası için 542 857 metrekarelik arazi kamu-
laştırıldı. 

- 18 Şubat 1941. Anıtkabir Proje Yarışması için Başbakanlık tebliği ba
sında yayınlandı. 

- 1 Mart 1941. Anıtkabir Proje Yarışması açıldı. 

-31 Ekim 1941. Anıtkabir Proje Yarışması için verilen sürenin bitimi. 

- 2 Şubat 1942. Yabancı yarışmacılar projelerini ülkelerindeki Türkiye 
Büyükelçiliklerine teslim ettiler. 

- 2 Mart 1942. Yarışma süresi uzatıldı. 

- 20 Mart 1942. Jüri çalışmalarım tamamlayarak projeler hakkındaki ra
porunu Başbakanlığa verdi. 

-21 Mart 1942. Yabancı jüri üyeleri ülkelerine döndüler. 

- 23 Mart 1942. Anıtkabir Komisyonu jüri üyelerinin sonuç raporlarım 
tebliğ olarak yayınlandı. 

(1) Anıt Kabir tarihçesi (Genel Kurmay Başkanlığı 1994)'nden alınmıştır. 
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- 24 Mart 1942. Yarışmaya katılan projeler, Ankara Sergi Evi'nde ser
gilendi. 

- 7 Mayıs 1942. Hükümet Emin Onat'la Orhan Arda'nın eserini uygula
maya karar verdi. 

- 9 Haziran 1942. Hükümet Emin Onat'la Orhan Arda'nın eserinin uygu
lanmasına dair açıklamayı içeren bir tebliğ yayınladı. 

- 5 Nisan 1943. Emin Onat ve Orhan Arda'nın projedeki değişiklikleri 
yapmak için çalışmalara başlamaları. 

- 7 Ekim 1943. Emin Onat ve Orhan Arda'nın projedeki değişiklikleri 
tamamlayarak komisyona teslim etmeleri. 

- 28 Ekim 1943. Jüri heyetinin önerileri üzerine; projede değişiklik ya
pılması için bir komisyon kurulması. 

-18 Kasım 1943. Komisyonun, proje hakkında hazırladığı rapor Bakan
lar Kurlunda incelenerek projenin uygulanmasına karar verildi. 

- 23 Kasım 1943. Anıtkabir sahasının kamulaştırılmasına devam edildi. 

- 1 Haziran 1944. Anıtkabir inşaatının başlaması ve kamulaştırılma ça
lışmaları için Bayındırlık Bakanlığına ödenek tahsis edildi. 

- 4 Temmuz 1944. Bayındırlık Bakanlığı, proje mimarları Emin Onat ve 
Orhan Arda ile sözleşme imzaladı. 

- 9 Ekim 1944. Anıtkabir inşaatına temel atma töreni ile başlandı. 

- 1 Kasım 1944. Hükümet, TBMM'ye Anıtkabir inşaatı için ödenek tahsi
sine yetki isteyen bir kanun tasarısı sundu. 

- 22 Kasım 1944. Kanun, Meclis'te kabul edildi. 

- 4 Aralık 1944. Kanun yürürlüğe girdi. 

- 3 Mayıs 1945. Anıtkabir inşaatı çalışma programı hazırlandı. 

- 18 Mayıs 1945. Rasattepe'de, Anıtkabir inşaatının temeli için jeolojik 
durum incelemesi yapıldı. 

- 29 Eylül 1945. İkinci kısım inşaat Rar-Türk Limited Sosyetesine ihale 
edildi. 

-31 Ekim 1945. Rar-Türk Limited Sosyetesi'ne, taş ocaklarından gerek
li miktarda taş çıkarabilmesi için, ruhsat verildi. 
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1 Şubat 1946. Müteahhit firma, projenin tadili üzerine, kullanılan be 
ton ve demir miktarının ilk keşiflere göre fazla olduğunu, bunun için 
Bayındırlık Bakanlığmdan fiat farkı talep etti. 

12 Şubat 1946. Bayındırlık Bakanlığında, Anıtkabir yapısının temel ve 
inşa durumunu incelemek üzere bir toplantı yapıldı. 

13 Şubat 1946. Bayındırlık Bakanlığında, temel ve inşa durumu için 
ikinci toplantı yapıldı. 

16 Mart 1946. Bayrak Direği'nin ABD'den Türkiye'ye gönderilmesi. 

25 Nisan 1947. Traverten ve mermerlerin su emme, donma ve diğer 
deneyleri İTÜ laboratuvarlarmda yapıldı. 

25 Aralık 1947. Anıtkabir arazisinin kamulaştırılmasına devam edildi. 

4 Mart 1948. Anıtkabir Parkı'nm peyzaj çalışmalarına başlandı. 

1 Şubat 1950. TBMM'ye, Başbakanlıkça ek ödenek talebi ile ilgili ka
nun tasarısı sunuldu. 

I Mart 1950. İkinci kısım inşaat hızlandırıldı. 

3 Mayıs 1950. Heykel ve kabartmalar için komisyon üyelerinin top
lanması. 

8 Ağustos 1950. İkinci kısım inşaat bitirildi. 

4 Eylül 1950. Özel şahıslara ait 65 120 m2 lik Anıtkabir arazisinin ka
mulaştırılmasından vazgeçilmesi. 

12 Eylül 1950. Üçüncü kısım inşaat Amaç Ticaret A.Ş.'ye ihale edildi. 

30 Aralık 1950. Bayındırlık Bakanı, inşa ve kamulaştırma bedelinden 
7 000 000 TL.na yakın para tasarruf edileceğini basın toplantısında 
açıkladı. 

31 Ağustos - 1 Eylül 1951. Anıtkabir'in çeşitli yerlerine yazılacak ya
zıların tespiti için görevlendirilen komisyonun toplanması. 

7 Ocak 1952. Yazı metinlerinin seçimi için alt komisyonun toplanma
sı. 

II Ocak 1952. M.A.R.M.İ. Firması Müdürü ile Bayındırlık Bakanlığın
da bir görüşme yapılarak, mozaik işlerinin bu firma tarafından yapıl
ması teklif edildi. 
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- 26 Ocak 1952. İtalya Bayındırlık Bakanlığının M.A.R.M.İ. Firması için 
referans mektubu vermesi. 

- 26 Ocak 1952. Heykel ve kabartma yarışmasının sonuçlanması. 

-10 Nisan 1952. Heykeltraş Kenan Yontuç'un Hitabet Kürsüsü için tek
lif mektubunu Bayındırlık Bakanlığına vermesi. 

- 1 Temmuz 1952. Heykeltraş Nusret Suman'ın, kabartmalarının ara 
motiflerini İstanbul'da hazırlaması. 

- 22 Temmuz 1952. M.A.R.M.İ. Firması uzmanlarının Anıtkabir'de şanti
ye kurması. 

- 26 Ağustos 1952. Anıtkabir heykel ve kabartmalarının taşa uygulan
masını, uluslararası bir ihale açarak gerçekleştirmek için Bakanlar 
Kurulu karar aldı. 

- 8 Ekim 1952. Heykeltraş Hüseyin Özkan'ın yapacağı heykeller için 
Bayındırlık Bakanlığı ile sözleşme imzalaması. 

- 1 0 Aralık 1952. Heykeltraş Hakkı Atamulu ile Bayındırlık Bakanlığı 
arasında anlaşma imzalandı. 

-11 Nisan 1953. Freskler için Tarık Levendoğlu ile sözleşme imzalan
dı. 

- 30 Nisan 1953. Fresk süsleme işlerine başlandı. 
- 28 Mayıs 1953. Heykeltraş İlhan Koman'ın kabartmasının yarısını ta

mamlayarak Ankara'ya göndermesi. 
- 29 Haziran 1953. Hürriyet, İstiklâl, Mehmetçik, 23 Nisan ve Misak-ı 

Millî konulu kabartmaların İtalyan uzmanlar tarafından yapılmasına 
karar verildi. 

- 1 Temmuz 1953. Yan binaların ve revak kısmı tavanlarının fresk süs
lemeleri tamamlandı. 

- 1 2 Temmuz 1953. Heykeltraş Zühtü Müridoğlu'nun Başkomutanlık 
Meydan Savaşı kabartmasının ilk yarısı ile Mehmetçik konulu ka
bartmayı Ankara'ya gönderdiğini, heykel ve kabartmaların kontro
lünü yapan, Prof. Belling'in bir raporla Bayındırlık Bakanlığına bil
dirmesi. 

- 12 Temmuz 1953. M.A.R.M.İ. Firması ustalarının Anıtkabir'de mozaik 
işine başlaması. 

-17 Temmuz 1953. Kulelere yazılacak yazılar için Bayındırlık Bakanlı
ğınca ihale açüması. 
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5 Ağustos 1953. Şeref Holü kolonatları tavanlarmdaki fresk süsleme
lerin tamamlanması. 

4 Eylül 1953. Şeref Holü tavanmdaki mozaik işi için M.A.R.M.İ. Firma
sı ile sözleşme imzalandı. 

5 Eylül 1953. Heykeltraş Hüseyin Özkan heykellerini Anıtkabir'deki 
yerlerine monte etti. 

9 Kasım 1953. Anıtkabir mozaik süslemelerinin yapımı bitirildi. 

10 Kasım 1953. Atatürk'ün naaşının resmi törenle Anıtkabir'e nakli. 

Nisan 1954. Şeref Holü bronz kapı ve parmaklıkları, İtalya Milano'dan 
Veneroni İ. Preziati Şirketince gönderildi. 

10 Mayıs 1954. Heykeltraş Nusret Suman'ın Anıtkabir'e gönderdiği 
alçı modellerin MARMİ Firmasınca taşlara hatasız olarak uygulandı
ğını Bayındırlık Bakanlığına bildirmesi. 

14 Temmuz 1956. Anıtkabir hizmetleri Millî Eğitim Bakanlığına devre
dildi. 

28 Şubat 1957. Anıtkabir hizmetleri bu tarihe kadar Bayındırlık Ba
kanlığınca yürütüldü. 

21 Haziran 1960. Anıtkabir Müzesi'nin ziyarete açılması. 

18 Eylül 1966. Cemal Gürsel Anıtkabir'e defnedildi. 

13 Temmuz 1971. Anıtkabir, MEB bünyesinde Kültür Müsteşarlığına 
bağlandı. 

29 Ekim 1973. Şeref Holü giriş kısmının iki yanında bulunan Ata
türk'ün Gençliğe Hitabı ve Cumhuriyetin 10. Yıl Nutku altın varakla
rı yenilendi. 

28 Aralık 1973. İsmet İnönü'nün naaşı Anıtkabir'e devlet töreni ile 
defnedildi. 

17 Aralık 1974. Anıtkabir, Kültür Bakanlığına bağlandı. 

15 Eylül 1981. Anıtkabir, Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterli
ğine bağlandı. 

6 Kasım 1981. Devlet Mezarlığı hakkındaki kanuna göre Anıtkabir 
alam içine İsmet İnönü'den başka hiçbir kimsenin defnedilemeyece-
ği belirtildi. 
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- 30 Ocak 1982. Şeref Holü çatısının kurşun kaplaması yenilendi ve di
ğer bölümlerin çatı onarımı yapıldı. 

- 1 Haziran 1982. Gençlik Caddesi ile Akdeniz Caddesi'nin kesiştiği 
yerdeki Anıtkabir sahası içinden geçen eski yol tasfiye edilerek, ye
ni yol Anıtkabir sahası dışında bırakıldı. 

- 3 Ağustos 1982. Mehmetçik ve Müdafaa-i Hukuk kulelerine cam ve 
kapı yaptırılarak, Mehmetçik Kulesi danışma bürosu, Müdafaa-i Hu
kuk Kulesi ise sergi salonu olarak düzenlendi. 

-18 Aralık 1982. Yardımcı binaların çatılarına paratoner yapıldı, Şeref 
Holü paratonerleri yenilendi. 

- 25 Temmuz 1984. Şeref Holü ve arkad kolonatları tavan freskleri ye
nilendi. 

- 13 Eylül 1984. Anıtkabir'e bölük binası yapıldı. 

- Ağustos 1985. Ziyaretçi tuvaleti restore edildi. 

- 28 Ekim 1986. Aslanlı Yol traverten taşları değiştirildi. 

- 28 Ekim 1986. Anıtkabir giriş nizamiyeleri inşa edildi. 

- 28 Ekim 1986. Anıtkabir çevresi, çevre duvarı ile çevrildi. 

- 28 Temmuz 1987. Şeref Holü'ne çıkan merdivenler restore edileli. 

- 30 Ağustos 1987. Dinlenme Salonu restore edildi. 

- 24 Ağustos 1988. Antıkabir'de defnedilmiş olan İnkilâp Şehitleri'nin 
mezarları Anıtkabir'den kaldırıldı. 

- 27 Ağustos 1988. Cemal Gürsel'in kabri Devlet Mezarlığı'na nakledil
di. 

- 29 Ekim 1988. Anıtkabir aydınlatma projesi geliştirildi. 

- Aralık 1990. Tören Meydanı döşeme taşlarının restorasyonu, Barış 
Parkı içindeki emniyet yolu yapımına Akdeniz Caddesi girişinden 
itibaren tretuvar taşlarının yenilenmesi. 

- 22 Ocak 1991. Atatürk ve Türk Devrimi Kütüphanesi açıldı. 

- 19 Mayıs 1993. Konferans Salonu açıldı. 
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BASINDAKİ YANKILARI 

ANIT-KABİR YERİNİ TESPİT HAZIRLIĞI (*) 

İHZARI KOMİSYON ÇAL IŞMAYA BAŞLADI 

Ebedî Şef Atatürk 'ün Anıt-Kabir yerini tespit e tmek üzere Başbakan

lık Müsteşar ı B. Kemal Gedeleç' in reisliğinde ihzarî bir komisyon teşkil 

o lunmuştur . 

Komisyon, Millî Müdafaa Bakanl ığ ından General Sabit ve Hakkı , Ba

yındır l ık Bakanl ığ ından Yapı İşleri U m u m Müdürü B. Kâz ım, İç Bakan

l ıktan Müsteşar B. Vehbi Demirel , Kültür Bakanl ığ ından yüksek tedrisat 

u m u m Müdürü B. Cevat Dursunoğlu 'ndan müteşekki ldir . Komisyon ilk 

toplantısını evvelki gün Başbakanl ıkta yapmıştır . İkinci toplantı da muh

telif bakanl ık mütehassıs lar ının anıt-kabir için verecekleri raporlar tetkik 

o lunacakt ır . 

ANIT-KABİR YERİNİ TAYİN İÇİN 
PARTİ KOMİSYONU DÜN TOPLANTISINI YAPTI (**) 

A Z A L A R TEKLİF EDİLEN YERLERİ DOLAŞARAK TETK İKLER YAPT ILAR 

Ebedî Şef imiz Atatürk 'ün Anıt-Kabrinin yapı lacağı yer hakk ında mü

tehassıs encümenin hazırladığı raporun tetkiki için C.H.P. Kamutay gru

bu âzası iç inden idare heyetince seçilmiş olan komisyon dün saat onbeş-

te ilk toplantısını yapmışt ır . 

Komisyonu teşkil eden mebuslarımız şunlardır : 

BB. Falih Rıfkı Atay (Ankara) ; Rasih Kaplan (Antalya) ; Doktor Mazhar 
Germen (Aydın) ; Örge Evren (Balıkesir); Refet Canıtez (Bursa) ; İsmet Eker 
(Çorum) ; Münir Çağıl (Çorum) ; Mazhar Müfid Kansu (Denizl i ) ; Necip Ali 
Küçüka (Denizl i ) ; Nafi Atuf Kansu (Erzurum); Dr. Sa im Ali Di lemre (Er
zurum) ; Salâh Cimcoz ( İstanbul); Ferit Celâl Güven (Seyhan) ; Tevfik 
T a n n a n (Seyhan) ; Mithat Aydın (Trabzon). 

Heyet, B. Münir Çağıl ' ı reisliğe ve BB. Falih Rıfkı Atay, Örge Evren ve 

Nafi A tu f Kansu'yu raportörlüklere ve Ferit Celâl Güven' i kâtipl iğe seç

miştir. 

Mütehass ıs komisyon raporu okunduktan sonra, heyet, bahis mev

zuu olan yerleri dolaşmıştır. Bugün gene toplanarak tetkiklere devam 

edilecektir. 

(*) Ulus Gazetesi: 8 Aralık 1938 
(**) Ulus Gazetesi: 6 Ocak 1939 
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Haber aldığımıza göre karar, parti g rubunun önümüzdek i salı günkü 

toplantısına kadar tespit edi lmiş olacaktır. 

Mütehassıs lar ın muhtel i f fikirleri hakkında malûmat edinebi lmeler i 
için bunlar ın tabettirilerek Kamutay azalarına tevziî de kararlaşmışt ır . 

ANITKABİR RASAT TEPESİNDE YAPILACAK (*) 
ANIT-KABİR İÇİN M Ü Z A K E R E L E R 

- Bu celsenin ruznamesinde Ebedî Şefimiz Atatürk için yaptır ı lacak 
Anıt-Kabir meselesi mevcuttu. Müzakere açıldı. İlk söz alacak parti ko
misyonunun mazbata muharrir i kürsüye geldi ve komisyonun mesais i ve 
tetkikatı neticesinde varı lan kararları izah etti. Müteakiben birkaç hatip 
tetkik komisyonu raporu hakkında bazı istizahta bulundular ve komis
yonun Anıt-Kabir için teklif ettiği yerden başka yerler hakk ında beyanat
ta bulundular ve müteaddit takrirler verdiler. Söz alan hatipler, mütale-
alarını bit irdikten sonra, verilen tekliflerden evvelâ eski Büyük Millet 
Meclisi binasının bulunduğu yere ait takrir reye kovdu ve red edildi. İkin
ci olarak Anıt ' ın kale üzerinde yapı lmasını isteyen takrir reye arzo lundu. 
Umumî heyet, bu teklifi de büyük ekseriyetle reddetti . 

Çankaya 'n ın Anıt-Kabir yeri olarak intihabına dair ver i lmiş olan tak
rir de pek az rey aldı. Nihayet tetkik komisyonunun raporundaki ekseri
yet kararı ile teklif edilen Rasat Tepesi Anıt-Kabir yeri o lmak üzere ittifa
ka yakın bir ekseriyetle kabul o lundu. 

Bundan sonra, encümenler in mesaisine dair ruznamede mevcut olan 
dahilî n i zammaneye müteall ik takririn müzakeresine, gelecek celsede de
vam edi lmek üzere celseye nihayet verildi. 

ANITKABİR YALNIZ ATATÜRK'E 
AİT BİR ÂBİDE OLACAK (**) 

PARTİ VE MÜSTAKİL G R U B U N M Ü Ş T E R E K TOPLANT IS INDA 

VERİLEN KARAR : 

Ankara, 26 a.a. - C.H. Partisi Büyük Millet Meclisi Grubu bugün 

26.3 .1940 saat 15'te Parti Müstakil Grubu ile birlikte Grup Reisvekil i Hil

mi Uran' ın başkanl ığ ında toplanmıştır. 

(*) Ulus Gazetesi: 18 Ocak 1939 
(**) Ulus Gazetesi: 27 Mart 1940 
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Celsenin açı lmasını müteakip kürsüye gelen Başveki l Dr. Refik Say
dam, Atatürk Anıt-Kabri için şimdiye kadar 280 bin metre murabba ında 
bir sahanın istimlâki muameles i hemen bitmiş olup abidenin şerefi için 
bu sahaya i lâveten daha 230 bin metre murabaında bir yer in de istimlâ
ki cihetine gidilmiş o lduğundan bu günlerde artık âbide projesinin yap
tırı lacağını ve milletlerarası mimarlar n izamnamesine göre müsabaka ta
l imatnamesin in ve teknik programının hazırlandığını beyan ile Part iye 
daha evvel de arzedi lmiş olduğu veçhile evelemirde bu binanın münhas ı 
ran Atatürk 'e ait bir âbide mi, yoksa ayni zamanda memleket millî bü
yükler ine mahsus "panteon" şeklinde bir yer mi olması icabedeceği hak
kında Part iden bir karar istediğini bildirmiş ve bu mevzu etraf ında söz 
söyleyen müteaddit hatipleri müteakip reye müracaat edildikte inşa edi
lecek binanın münhas ı ran Atatürk'e ait bir âbide o lması şekli kabul edil
miştir. 

Bunu müteakip Parti Grubu artık Müstakil Grupla müşterek o lmak

sızın ruznames ine geçerek Amer ika sergisinde neler teşhir edi lmiş ve ser

gi için ne sarfedilmiş olduğu hakkındaki sual takririni müzakere etmiş

tir. Bu vadide birçok hatiplerle birlikte İktisat ve Ticaret Veki l ler inin iza

hatı d in lenmiş ve ruznamede başka madde o lmadığ ından r iyasetçe saat 

19'da celseye nihayet verilmiştir. 

ANITKABİR İÇİN SERBEST BİR MÜSABAKA AÇILMASINA 
KARAR VERİLDİ (*) 

Ankara, 18 a.a. - Başvekâletten tebliğ o lunmuştur : 

1 - Ebedî Şef Atatürk için yapı lması mukarrer Anıt-Kabir projesinin 

müsabakas ı hakkında bugüne kadar yapı lmış olan tetkikat ve teşebbü-

sat net icesinde vaziyeti hazıra dolayısiyle usulü dairesinde beynelmi le l 

bir müsabakanın yapı lması imkân dahil inde görülemediğ inden yerl i ve 

ecnebî mühendis , mimar ve heykeltraşlar arasında serbest bir müsaba

ka yap ı lmas ına karar verilmiştir. 

2 - Yapı lacak âbide ve müştemilât ının inşaat programı, müsabaka 

ta l imatnamesi ve inşaat yerinin haritası, sondaj planları ve saire evrakı 

fenniyesi ihzar edilmiş olup böyle mühim inşaat vücuda get irmiş olduk

larını vesaikle isbat edenlere mezkûr evrak meccanen verilir. 

(*) Ulus Gazetesi : 19 Şubat 1941 
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(*) Ulus Gazetesi: 20 Mart 1942 
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3 - Alâkadarlar ın vesikalarını bir arzuhal la birlikte: (Başvekâlette 

müteşekki l Anıt-Kabir komisyonu reisliğine) göndermeler i icabeder. Ko

misyon ehliyetini kâfi gördüğü kimselere en kısa bir zaman zarf ında mü

sabaka evrakını teşkil eden dosyanın bir nüshasını gönderecekt ir . Ehli

yeti kâfi görülmeyenler in vesaiki iade olunur. 

4 - Müsabaka 1.11.1941 tarihinde hitam o lunacağından müsabık la

rın teklif projelerini o tarihe kadar komisyona göndermiş o lmalar ı meş

ruttur. 

ANIT-KABİR PROJESİ (*) 

JÜRİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇALIŞMALARINI B İT İRECEK 

Başveki l imiz Dr. Refik Saydam dün saat 13'te, Anadolu Kulübü 'nde , 

Anı t -Kabir jür i heyeti şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. Heyet âzas ından 

başka ziyafette, Maarif ve Nafıa Vekilleriyle Başvekil l ik Müsteşar ı , Mat

buat U m u m Müdürü, Ankara Vali ve Belediye Reisi de hazır bu lunmuş

lardır. 

ANIT-KABİR PROJESİNİN ANAHATLARI 

Anıt-Kabir jür i heyeti dün de çal ışmalarına devam etmiştir. Anı t -Ka
bir avan projeleri hakkında aldığımız malûmata göre, jür i heyeti yalnız üç 
proje seçecektir. Kabul edilecek olan projenin sahibine yapı lacak âbide
nin, tatbikat projelerini tanzim ve inşaatı kontrol e tmek hakkı veri lecek
tir. Bu hak, vergiler dahil o lmayarak inşaat bedeli üzer inden yüzde üç 
olacaktır. Bu nisbetin yarısı tatbikat projeleriyle tafsilât resimler ine ait 
olacak, yarısı da inşaatın nezaret ve murakabes ine tekabül edecektir . 

Anıt-Kabir ' in, servis ve müştemilât binalarının inşa masraf ları ile 

bahçe ve parkın tanzimi, tenviri ve sulama tesisleri, iç yol ları ve duvarla

rı için üç mi lyon lira tahsis edilmiştir. Bu tahsisatın iki mi lyonu bizzat 

Anıt-Kabir binasının inşasına mahsus olacaktır. 

Parkın tanziminde âbide önünde herhangi tezahürata müsa i t 10-15 

bin kişiyi alabilecek bir meydan tesisi düşünülmektedir . Anıt , sahanın en 

hâk im noktas ında yapılacak, şehrin her tarafından görülecek, azametl i 

bir siluet temin eyliyecektir. Lahit, şeref holünde olacak, bu hol en az 250 

ziyaretçiyi birden alabilecektir. Altı ok holün münas ip bir yer inde sembo

lize edilerek temsil edilecektir. 
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Anıt-Kabir 'de bir de Atatürk müzesi olacak, müzede Atatürk 'ün fotoğ
rafları, kıyafetleri, el yazıları, imzaları, bazı şahsî eşyaları , okuduğu ki
taplar halka gösterilecektir. Bu müze üç salondan ibaret olacaktır. 

Jüri heyetinin önümüzdeki günler içinde çal ışmalarını sona erdirece

ği kuvvet le umulmaktadır . 

ANITKABİR'İN YAPILMASINA BAŞLANMIŞTIR (*) 

Dün, Ankara 'daki Rasattepe'de, Anıt-Kabir ' in temeli atı lmıştır. Yap ı 

bak ımından bu anıt, eski yeni Türk eserlerinin başl ıcalar ından biri ola

caktır: Fakat mânâ bakımından eşsizdir. Biz onun kubbesi alt ına yalnız 

büyük bir Türk'ü gömmüyoruz . İnsanlık ülküleri içinde en asilini t imsal-

leştir iyoruz. Bu anıt bize hürriyetimizi hatırlatacaktır. 

Hürr iyet olmazsa, istiklâl bile neye yarar? V icdan ve fikir hürr iyet ine 
bir türlü kavuşamadığ ımız içindir ki, devlet istiklalini korumak için, asır
larca, ve yüzlerce savaşta nice milyonların kanı boşa aktı. Vatanı kurta
ran Kuvay- ı Milliye zaferleri, milleti kurtaran Kemal i zm inkılâpları ile ta
mamlanmamış olsaydı, tarihteki destanlarımız arasına bir destan daha 
katmış olurduk. Fakat kendi ortaçağımızın z indanı içinde, düşünüşün
de, arayış ında ve bu luşunda hür o lmayan aklın bize hazır layacağı kara 
kadere gene gözümüz bağlı sürüklenir, giderdik. 

Hür düşünen kafa, hürriyet içinde öğreten mektep, hür v icdan ve hür 

kadın, bütün halk yığınlarına şartlarını ve imkânlarını verdiğimiz insan

ca hayat, bütün bunlar ın kahramanına ve kahramanl ığ ına, dün temeli

ni att ığımız anıtla, borçlarımızın en hafifini ve maddis ini ödemiş olacağız. 

Hiçbir tenkid, Türk Milletinin büyüklüğü dış ında Atatürk 'ü ve Ata
türk 'ün büyüklüğü dışında Türk kurtuluşunu izah edemez. Kurtarıc ı de
mek, bir milletteki kurtulma aşkını kendinde iradeleştiren adam demek
tir: Fakat bu adamda, her vakit, iyi düşünmek ve doğru karar ve rmek de
hâsı bulunmayabi l i r . Millî tarihlerde en büyük facia, böyle fırsatların 
kayboluşudur . Osmanl ı tarihi de padişahların yahut vezir lerin el inde 
böyle nice fırsatların kaçırı lmış o lduğunu bize öğretmiştir. 

Anıt-Kabir , aynı zamanda, kurtarıcı fikirleri ve tesisleri ko rumak ve 

gel işt irmek için bütün milletçe bir andımız olacaktır. Ona bakt ıkça yal

nız Atatürk 'ü değil, ona karşı vazifelerimizi hatır layacağız. 

Falih Rıfkı ATAY 

(*) Ulus Gazetesi: 10 Ekim 1944 
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ANIT-KABİR'İN İLK KAZMASI VURULURKEN... (*) 

Birinci Cihan Harb inden yenilerek çıkarı Türkiye 'nin kurtuluş ve İs

tiklâl temelini Ankara 'da atan ölmez Önder Atatürk 'ün Anıt -Kabr i 'ne dün 

Ankara 'n ın bir tepesinde temel attık. 

Burada Türk mimar ve mühendisler i tarafından çizilen, gene Türk 

mimar, mühend is ve işçileri tarafından kurulacak olan büyük bir anıt 

yükselecekt ir . 

Orada yapı lan törende yanyana bu lunduğumuz sayın bir profesör Vi

yana Ünivers i tes inde bir profesörün verdiği bir dersin mevzuunu hatırlı

yordu : 

... Yeryüzündeki meşhur ziyaret yerleri .... 

Üç yıl, topraktan göklere doğru çalışarak yükselteceğimiz anıt, Türki

ye 'nin ve asrın büyük çocuğunun fani kemiklerini de kavrayarak yeryü

züne bir başka ziyaret yeri kazandıracaktır. 

Başveki l imiz ilk kazmayı toprağa vurarak mutlu bir işe, bir mil let adı

na başlarken, şu mısraları iç imden tekrarl ıyordum : 

Sana dar gelmeyecek makberl kimler kazsın; 
Gömelim, gel seni tarihe desem sığmazsın. 
Hercü mercettiğin edvara da yetmez o kitap; 
Seni ancak edebiyyetler eder istiap... 

Fakat hayır, biz buraya, ilk kazması dün vurulan tepeye O'nun ken

di dili ile de "fani" dediği bir vücudu gömeceğiz; orada bir ö lmezin ö lüm

lü kemikler i toprak olacaktır; 

Orada Mustafa Kemal VATANlaşacakt ır 

Ölmez Önder Atatürk'ün tarihe ve ebediyete sığmaz ruhu ise Türk 'ün 

tarihten ve ebediyetten daha engin ruhunda el değiştiren bayrak ve vü

cut değişt iren can gibi ebediyetin eşiklerini bile aşacaktır. 

Anıt-Kabir ' in birbiriyle kesişen iki çizgisinin uç noktas ına O'nun aziz 

vücudunu gömeceğimizi söylediler. Bu çizgi lerden birisi Ankara Kale-

si 'ne, birisi de yeni yapı lmakta olan Büyük Millet Meclisi b inas ına yöne

lecektir. 

Böylece Anıt, bir kaynağı andıracaktır ki oradan çıkan ı rmaklardan 

birisi dünü bugüne, birisi de bugünü yar ına bağlayacaktır . 
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Atatürk 'ün ölmez ruhu bu üçgen üzerinden bugünün 20, yar ının 100 
mi lyonluk Türkiyesi 'ne vatandaş vatandaş dağı lacak ve böylece her za
man Mustafa Kemal MİLLETleşecektir . 

Burada maddî yüksekl iği kırk metreyi bulacak olan anıt ın etrafını 
çevreleyen alanda vatan Mustafa Kemal' i millet Atatürk 'ü ziyaret ederken 
tarih, elini kır ışmış alnında gezdirerek diyecektir ki : 

— Bunca tapınakların hatırası ezber imde olarak söy lüyorum. 

Bu tavaf, bütün tavafların en heyecanlı ve en belağatlisıdır. 

Dün Anıt-Kabir ' in ilk kazması vurulurken 10 sonteşrinin acıs ına bir 
teselli arayan ruhlarımız 11 sonteşrini hatırlıyor ve gözlerimiz Rasatte-
pe 'den Çankaya tepesini arıyordu. 

BENİM DE BİR ÇİFT SÖZÜM VAR 
ANIT-KABİR'İN HALİ (*) 

Trenimiz Ankara 'ya yaklaşırken başımı pencereden uzatıp ilk baktı
ğ ım yer, Rasattepe oldu. Arkasında Bahçelievler mahal lesini , Tasarruf 
evlerini filan saklayan bu yassı ve yoz tepe, kimbilir, kaç bin defa, Kale-
tepe'ye, Çankaya'ya, belki iymar yükselmeler i ve yeşerti leriyle bezenmiş 
Etlik yamaçlar ına, hatta gecekondular ın çekirgeler gibi kaplayıp şenlen
dirdiği Yenidoğan tepelerine, imrene imrene, k ıskana k ıskana bakmışt ır . 

Şimdi bütün Ankara tepeleri çıplağı-donanmışı, tarihisi adsızı, hepsi 
birden, ayaklarının ucuna basmışlar, kıskanç bakışlarla çepçevre, Rasat-
tepe'yi gözetmekteler : 

Rasattepe, şimdi Anıt-Tepe'dir. 

Atatürk, Etnografya Müzesi 'ndeki iyreti mezar ından iki yıl sonra alı
nıp ebediyet boyunca bu tepenin koynuna yatırı lacaktır. 

Daha şimdiden, uzun zaman yer altında kaldıktan sonra yeni meyda
na çıkarıl ıp temizlenmiş bir eski ve ulu medeniyet kalıntısı hal inde, "Es
kipazar" taşından sarı kuleleri ve sütunlarıyla haşmetl i anıt-yapının yer 
yer yüksel işi , onu, bütün tepelerden daha gösterişli ve bahtl ı bir man
zaraya kavuşturmuştur . 

Anıt-Kabir paradan ziyade zaman israfına meydan vermeden bit i rme

nin kolayını arayan yeni iktidar, Atatürk'ün başâşıkı Sayın Bayar 'm de

vaml ı teşvikleriyle, eline aldığı işler arasında en güzel hal çaresini bunun 

için bu lmuş ! 

(*) Vatan Gazetesi : 17.5.1951 - 3593 
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-Tâdil - ve - tasarruf- haberlerini duyduğumuz zaman, boşuna üzü
lüp çırpınmışız. Türk kadirbirl iğinin olduğu kadar Türk sanat zevkinin 
de uzak geleceklere şanlı bir armağanı olacak bu anıt-yapı, yeni haliyle; 
güzel l iğ inden, heybet inden ve zarif l iğinden biçbir şey kaybetmemişt i r . 

Bunu, iki günlük kalışımızda, uzun uzun gezip görmek, eski maket le 
yeni maket i yer inde ehilleri huzurunda kıyaslamak sayesinde, Atatürk 
âşıklarına, açık yürekle, müjdeleyebil iriz. 

250 metre uzunluğundaki geniş giriş yo lunun iki taraf ındaki menek

şe ve kavak tarhları, ş imdiden, ziyaretçilerin ruhlarını, renkleriyle sara

cak, yapraklar ıy la kımıldatacak haldedir. 

Behçet Kemal ÇAĞLAR 

ANITKABİR İÇİN DİLEKLER (*) 

Büyük Millet Meclisi, Ebedî Şef Atatürk 'ün Anıt-Kabir kanun lâyiha
sını kabul etti. Bu münasebet le aziz okuyucular ımdan aldığım iki mek
tubun, ileri sürülen fikirleri ve dilekleri hulâsa etmek ist iyorum. 

Enver Ozansü imzalı mektupta şöyle denil iyor : 

"Anıt-Kabir ' in kazı ve y apma işlerinde, Türk gençliği de çal ışmalıdır . 
Ankara 'da bir mekteb veya müessesede, teşekkül edecek bir heyet vası-
tasile Anıt-Kabir ' in inşasında çal ışmak isteyenler tespit edi lerek bir sıra
ya konmal ı ; icab edenlere ihtisaslarına göre gün veri lmelidir. Mektebl i ler, 
müsa id günler inde çalışırlar. Memleket in her taraf ından iştirak e tmek is
teyenler için de tertibat al ınarak onlar da bu kutsaJ hizmete çağırıl ırlar. 
Böylece yapı lacak Anıt-Kabir, gelecek nesil lere, asil Türk Milletinin, 
Ata'sını ve dolayısile kurtarıcı larını nasıl sevdiğini göstermiş ve onun ka
dirşinaslığını sembolize etmiş olur." 

Suadiye 'den İrfan Aslan imzalı olan ikinci mektubda da Anıt-Kabir ' in 

inşası bitt ikten sonraya ait bir dilek ileri sürülerek şöyle deni lmektedir : 

"Anıt-Kabir, bittikten sonra Atam'a ebedî ist irahatgâhına konulduğu 

zaman, üzer ine örtecek olan toprak, onun kurtardığı ve yaşatt ığ ı bu va

tanın her köşesinden, bütün vilâyet ve kazalar ından getiri lmelidir. Yur

dun her tarafından gelecek olan bu birer avuç toprak, Ebedî Şeref imize 

karşı beslediğimiz minnet duygularını ifade eder. 

Vi layet ve kazalardan gelen vatan topraklarının mezara konulusu da 

meras imle yapı lmal ı ve her yerin toprağı dökülürken radyo ile yurdun 

(*) Cumhuriyet Gazetesi "Hem Nalına-Hem Mıhına" : 25 Kasım 1944 No. : 7281 
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dört köşes ine bildirilmelidir ki, bu meras ime uzaktan o lsun, bütün mil

let ve vatan iştirak etsin." 

Bu iki yurttaşın fikirlerini, Atatürk'e karşı milletin duyduğu sonsuz 

sevgi, şükran ve minnet hislerinin birer ifadesi o lduğu için, efkârı umu-

miyeye arzetmeği bir vazife bi ldim. Bu fikirlerin kabul ve tatbiki, hükü

met imize , Anıt-Kabir ' in inşası ile meşgul olan makamlara aittir. 

Birinci mektupta ileri sürülen fikrin tatbiki, bazı güçlükler arzetmek-

le beraber, bunları y enmek ve Türk gençliğinin, sembol ik bir şeki lde ol

sun, Anıt-Kabir ' in inşasına iştirakini temin etmek mümkündür . 

Bunlar, yapıldığı takdirde, muhterem okuyucular ımın mektup lar ında 

söyledikleri gibi, Anıt-Kabir ' in inşasında bütün Türk Mil let inin fiili eme

ği de karışır ve bu vatan ö lçüsünde tezahürlerden Ata 'mız ın ruhu da şa-

dolur. 

B. M. MECLİSİNDE ATATÜRK'ÜN ANITINA DAİR 
TEMENNİLER ANIT-KABİR'İN PROJESİ, MALİYETİ VE 

MİMARÎSİ HAKKINDA GÖRÜŞMELER YAPILDI (*) 

Ankara , 22 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi bugün Şemsett in Günaltay ' ın 

reisl iğinde toplanmıştır. 

Ruznamede bulunan maddelerden Meclis'in 1944 yılı Mart , N isan ve 

Mayıs ayları hesabına ait rapor okunarak ittilâ hâsıl o lunduktan sonra, 

Atatürk Anıt-Kabri inşaasına dair kanun lâyihasının müzakeres ine geçil

miştir. 

Bu münasebet le söz alan Mithat Aydın (Trabzon) Atatürk adına yapı 

lacak Anıt-Kabir için on milyon lirayı Türk Milletinin seve seve vereceği

ni ve bu lâyihayı get irdiğinden dolayı hükümet i ve projesi kabul edi len 

Türk vatandaşını tebrik ettiğini söyledikten sonra hakem heyeti tarafın

dan kabul edi lmiş olan bu proje üzerinde son tetkiklerde bu lunan komis

yonca yapı lan tadilatın tamamiyle muvaffak o lmuş sayı lamayacağını , 

çünkü projenin tersine çevri lmiş o lduğunu, karş ıdan bakı l ınca esas mi

mar ı görülecek vaziyette değildir. Tekmil güzell iklerin arkada kaldığını ve 

öndeki merdivenler in de kaldırı lmış olmasını muvaf ık o lamayacağın ı , 

çünkü Anıt ' ın üzerinde bulunduğu tepenin bir gün kayma ihtimali o ldu

ğundan bu merdivenler in toprağı takviye edeceğini ve b inanın metha l va

ziyeti muvaf ık olmadığı gibi Anıt ' ın önünde geçit resimleri için ayrı lan 

meydan ın da ortadan kaldırı lmış o lduğunu işaret ederek projenin bir da-

(•) Tan'ın Gazetesi: 23 Kasım 1944 - 4454 
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ha gözden geçiri lmesini diledi ve inşaat mazlemesinin ilerde ucuz laması 

iht imaline mebni on milyon liralık taahhüde birden gir iş i lmeyerek her se

ne ikişer buçuk milyon liralık taahhütler yapı lmasını söyledi. 

Emin Sazak (Eskişehir) de, Atatürk için yapı lan masraf ın çok görül

meyeceğini , fakat bu Anıt ' ın vaktiyle iki buçuk üç milyon l iraya çıkacağı

nı hükümet söylediği halde şimdi on mi lyona çıkarı lmasının doğru olma

dığını söyledi ve bu parayı verirken Atatürkün ruhu geceleyin gelir ve bi

zi rüyada döver dedi. 

Hatiplerin mütalaalarını takiben kürsüye gelen Nafıa Vekil i Sırrı Day, 

Anıt-Kabir yerinin grupça tespit ve bunun için muktazi arazinin ist imlâk 

edildiğini ve istimlâki zaruri olan bir miktar daha varsa bunun da bir an 

evvel halledileceğini, kanunla istenen on milyon lira keşif bedel inin katî 

bir rakam olmadığını, yalnız, proje teknik esaslar dahi l inde tespit edildik

ten sonra artık bunun üzerinde tadilât yapı lmaya imkân olmadığ ını ve 

hükümete düşen işin bu proje ile işi daha az masrafla yapmaya çal ışmak 

o lduğunu, inşaata geçildikten sonra hasıl olacak teknik icbarlara göre 

zarurî bir tadilât mevzuubahis olursa bunun nazarı it ibara al ınacağını 

bi ld irmiş ve inşaat malzemesinin ileride düşmesi iht imaline mebni de 

Başvekâlete müracaat edilerek her sene fiyatlarını tespit ettirerek ona gö

re hesap edileceğini ve salâhiyet alınacağını, beynelmilel bir jür i heyeti

nin tespit ettiği bir projenin bugünkü şartlara nazaran mal iyet inin takri

bi olarak hesap edildiğini fakat masrafın belki bundan aşağı veya yuka

rı olabi leceğini söylemiştir. 

Emin Sazak (Eskişehir) tarafından başka istimlâk edi lecek toprak 

olup olmadığını ve istimlâk bedeli olarak ne kadar para ver i lmiş o lduğu 

hakk ında sorulan bir suale karşı da Nafia Vekili 542 bin metre karel ik 

bir sahanın elde o lduğunu belki ileride bazı binalar yapı lması için daha 

bir kıs ım arazinin istimlâk olunabileceğini ve ist imlâktan sonra vaziyet 

etmiş o lduğu için ist imlâke ne kadar para verildiğini bi lmediğini kayde

di ldikten sonra kadastro dairesinden aldığı rakamlara nazaran son ara

z iden 502 000 metre murabbaının eşhasa ait olduğu ve bunun metre 

murabba ı 3 l iradan biraz eksiğe al ınarak bir milyon beş yüz bin l iraya 

mal o lduğunu ve bunun 28 000 metre murabbaın ın hazineye intikal et

miş arazi o lmasından bedel inin veri lmediği, 11 500 metre murabba ı üze

r inde de henüz bir netice al ınmadığını bildirmiştir. 

Tekrar söz alan Mitat Aydın evvelki temenniler ini izah ett ikten sonra 

bu anıtın idaresinin belediye bütçesine bırakı lmayarak hükümet in şim

diden bu husus için bir çare düşünmesini istedi. 
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Kanun lâyihasının heyeti umumiyes i üzerindeki bu müzakere le rden 
sonra maddelere geçilmiştir. Birinci maddenin müzakeres inde Eskişehir 
Mebusu İzzet Arıkan, maddenin daha sarih yazı lması icab eylediği müta-
leasında bu lunmuş ve bütçe encümeni mazbata muharr ir i Nazmi Keşmir 
taraf ından bu mevzu üzerinde verilen izahatı müteak ip kanun kabul 
edilmiştir. 

ANITKABİR LÂYİHA, ÇARŞAMBAYA MİLLET MECLİSİ'NDE GÖRÜ
ŞÜLECEK (*) 

D A H A GENİŞLETİCİ BİR PROJE TETKİK EDİL İYOR 

Ankara 20 (Telefonla) - Atatürk Anıt-Kabri inşasına dair Kanun lâyi
hası Meclis ' in çarşamba toplantısında görüşülecektir. Lâyihanın son şek
line göre Anıt-Kabir inşaatı için senelik tediye miktarı 2,5 mi lyon lirayı 
g eçmemek ve her yıl bütçesine konulacak tahsisatla ödenmek üzere on 
mi lyon liraya kadar 1945-1949 yıl larına geçici taahhütlere g ir işmeye Na
fıa Vekil i ve faizlerile birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono ihrac ına 
Maliye Vekil i mezundur . 

Anıt-Kabir için lüzumlu arazi istimlâk edi lmişse de daha genişlet ici 
bir projenin mevcud olduğu ve tetkik edi lmekte bu lunduğu Nafıa Veki l i 
taraf ından Bütçe Encümeni 'ne beyan edilmiştir. 

Bu projenin kabulü halinde daha bir kısım arazi ist imlâk edilecektir. 
Encümen bu istimlâklere aid muamele ler in m ü m k ü n olan süratle ikma
lini mazatas ında temenni etmektedir. 
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9. HASTANE, OKUL, MEYDAN, CADDE, STADYUM VE EMSALİ 
KURUM VE YAPILARA YAŞAYAN KİŞİ ADLARININ KONMAMASI 

(*) Kitabın basımı sırasında (Bu kitabın ... sayfasına bkz.) açıklaması konacaktır. 
(1) Tutanak Dergisi, C.4, B. 35, S. Sayısı 71 
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Tarihte, tek partili otoriter şeflik sisteminden, çok partili demokra
tik yönetime acılar çekmeden geçişin onurlu başarısı ulusumuza, aittir. 

Bu geçişte köklü değişiklikler yanında biçimsel olanları da vardır. 

Para, pullar üzerindeki resimlerden başlanarak yaşayan kişi adları
nın hastane, okul, park, meydan, cadde ve stadyum gibi yapı ve ku
rumlara verilmemesi için yapılan öneri, biçimsel niteliktedir. 

Resim, heykel gibi sanatsal ve anıtsal yapıların beklenenden çok 
artmasmda imparatorluk döneminin yasakçılığı ve kimi kişüerde var 
olan yaranma eğiliminin etkisi bulunmaktadır. 

Haziran 1950'de başlayan, Haziran 1951 tarihine kadar 5 kez Genel 
Kurul gündemine gelen, 3 kez komisyonlarda görüşülüp rapora bağla
nan kanun teklifi, sonuçta red edilmiştir. 

Bu önerinin düzenlenmesinde ve görüşülmesinde Cumhuriyet tari
hine ışık tutan değerli düşünceler sergilenirken, heykel, büst ve ben
zeri tasvirlere duyulan tepkinin temelinde particiliğin, öncelikle taas
subun etkili olduğu izlenimi bulunmaktadır. 

Bu teklif de, uzun görüşmelerden sonra para, pul konusunda oldu
ğu gibi (*) teklifin maddeleri ve tümü reddedilmiştir. 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm, Hastane, Okul, Park, Meydan, 
Cadde, Stadyum ve Emsali Müessese ve Yapılara Yaşayan Kişi Adları
nın Konmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Adalet Komisyon
ları raporları 

25.VI.1950 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (1) 

Halk Partisinin iktidar devirlerinin yarattığı ve milleti geniş ölçüde 
maddî ve manevî zararlara duçar eden ananelerden biri de : 

Liderler, devlet ricali, ileri gelenleri ve bu arada bazan da iyi hizmet 
görmüşlerin heykelini büstünü yapmak, isimlerine izafetle hastane, park, 
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stadyum ve sair lüks mebani ve müessesat meydana get irmek, muazzam 

masraflar itibariyle dergiler çıkarmak, armağanlar kurmak, matbualar ın 

baş lar ına papiye kuşelerle portreler ve vecizeler ihtiva eden sahifeler ila

ve etmek, yüzlerce l iraya mal o lmuş müzehhep levhalar kazdırmak ve sa

ire gibi arzı ubudiyet ve hulûskârl ık tezahürleri göstermek o lmuştur ki 

bu mevzudaki hesapsız misalleri bi l inmeyen tek va tandaş yoktur . 

Bu tarzdaki tezahürlerin maddî zararlarının misalleri : 

1. Ricali tebcil ve onlara hoş görünmek için isimlerine izafetle eserler 

kurmak birçok valilerin, kaymakamlar ın, belediyelerin, parti lerin ve bu 

arada umumî veya hususî teşekküllerin sırf hoş görünmek ve mevki le

rini tarsin etmek saikı ve bazan da kendi adlarını yaşatmak maksad ı ile 

en lüzumlu işleri bir tarafa bırakıp milletin parasını içi s ı z lamadan bu gi

bi teşebbüslere harcadıkları sık sık görülmüş ahvaldendir . 

2. Devlet bütçesi veya döner sermayesi ile bu isimlere tahsis edi lerek 

çıkarı lan dergilerin masrafları büyük yekûnlara bal iğ o lmaktadır . 

3. Millî Eğitim Bakanlığı klasik neşriyatı adı ile ç ıkan kitaplara, i lave 

edilen sayfalar yüzlerce top kağıda mal olmuştur. Bu sayfaların papiye 

kuşeden int ihap olunmaları da mülâhaza o lunursa bunlar ın varacağı ye 

kûn liraları hesaplamak güç bir iş değildir. Bundan başka birçok bakan

l ıklara ait münteşir matbualar ın hemen hepsinde hükümet adamlar ın ın 

ve parti z imamdarlar ının klişeleri ve hayatlarına tahsis edi lmiş sahifeler 

mevcuttur . Binlerce nüsha baskı yapan bu matbualardaki bu lüzumsuz 

klişe ve sahifelerin kağıt; mürekkep ve işçiliği milleti binlerce lira zarara 

soktuğunu kimse inkâr edemez. 

Bu tarzdaki tezahürlerin mânevi zararları : 

1. Liderlere, başkanlara, devlet ve hükümet ricaline ya ranmak emel i 
ile yaşat ı lan bu ruh âmme menfaatine tallûk eden vazife hissinin husu
sî gayelere feda edi lmesini ve vazifedârları tekâpuya kapt ıran atmosfer le
rin meydana gelmesini intaç eder. 

2. Bu ruh milletin üstünde millete hâmiliği, vasiliği şefliğini lâyik gö

rüp ben imseyen diktatörlerin doğmasına, diktatoryal rej imlerin vücudu

na vesi le veren faktörlerin filizlerini eker, dünün en demokrat ik ve en 

mütevaz ı memleket evlâtlarını günün birinde (Millet üstü) bir kudret 

mevki ine çıkarır. 

3. Bu ruh binnetice günün birinde (Hürriyet) in baş ına bir kâbus ve 

nefes borusuna bir i lmik olur. Her ne kadar demokrat Parti 'nin gütmek 

azminde bulunduğu ana davalar arasında yukar ıda işaret edi len ve 
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memleket i mutazarrır eden hareketlerden içtinap etmek gayesi mevcutsa 

da bu kâfi değildir. Samimiyet le itiraf ederim ki Demokrat Parti; Parti ola

rak kaldıkça böyle işlerden kaçınacağı ve iktidar partisi olarak yaşadık

ça bu nevi teşebbüslere imkân vermeyeceği bir hakikattir. Bunun ilk ve 

bariz misali Cumhurbaşkanı 'n ın müessesata konacak portresinin mas

raflarını tasvip etmemesi hakikatidir. Ancak bu hakikat kâfi bir teminat 

teşkil etmez. İlerde bu gibi teşebbüsleri önlemek için mese lenin kanun 

müeyyides i alt ına al ınmasına da zaruret vardır. 

Mâruz sebeplere müsteniden aşağıdaki kanun maddeler ini arz ve tek

lif ed iyorum. 

Tekli f ett iğim bu Kanunun mucip sebepler inden biri de şudur : 

Türk Milleti kadirşinastır. Değerli evlâtlarını, vatan kahramanlar ın ı 

sevmesini , bağrına basmasını ve onları nesi lden nesile anarak ebediyete 

intikal ett irmesini her milletten fazla bilir. Açıkladığ ım hususlar ı Türk 

ölülerine izafe ederek bu mukaddes vazifesini kemali ile yer ine getirebi

lir. Bu milletin tarihinde gömülmüş ve Al lah' ına kavuşmuş öyle evlâtları 

vardır ve öyle evlâtları olacaktır ki adlarına kâbe bile yapı lsa azdır. An

cak bu izafelerin yaşayanlar adına vâki olması; muhtasar olarak açıkla

dığ ım mahzurlar ı ve zararları doğurmaktan asla halî kalamaz. 

Bu sebeplerle teklif ettiğim kanun maddeler inin ait o lduğu komisyo

na ve binnet ice Yüksek Meclis'e arz ve havalesini saygı larımla di ler im. 

Ağrı Mil letvekil i 

Celâl Yard ımcı 

İçişleri Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 

İçişleri Komisyonu 14.VII. 1950 

Esas No. : 2/14 

Karar No. : 8 

Yüksek Başkanl ığa 

23.VI .1950 tarihinde Komisyonumuza havale buyurulan, Ağrı Millet

vekil i Celâl Yardımcı 'nın, Hastane, Okul, Park, Meydan, Cadde , S tadyum 

ve Emsal i Müessese ve Yapı lara Yaşayan Kişi Adlarının Konmamas ı Hak

kında Kanun Teklifi, teklif sahibinin huzuriyle okunup incelendi. 

Bu Teklif, prensip olarak, takdire değer görülmekle beraber, bu pren

sibin kanun müeyyidesi altına al ınmasının, mahall î ve idarî teşki lât ımı-
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Manisa 

F. İlker 

Niğde 

Dr. H. Ülkü 

Ordu 

F. Boztepe 

Urfa 

R. Kemal Timuroğlu 

Van 

İ. Akın 

Muhalefet şerhi : 

Bu hususun bir kanun müeyyidesi altına al ınması doğru o lmasa da
hi hükümet in ve partinin teşkilâta tamim yaparak bu gibi halleri ön leme
si lü zumuna kani im. 

A m a s y a Milletvekil i 

Kemal Eren 

Muhalefet şerhi : 

Bu mevzuun kanunî müeyyide altına al ınmasını muvaf ık bu lduğum

dan karara muhali f im. 

Diyarbakır Mil letvekil i 

Nâz ım Önen 
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zın demokras i zihniyeti ve kanun hakimiyeti çerçevesi içinde cereyan et

mesi lâz ımgelen vazife selâhiyetlerini ve halkın kendi kendini idare esas 

ve umdes in i takyit edici bir mahiyet taşıması bak ımından kabule şayan 

o lmadığ ına çoğunlukla karar verildi. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna veri lmek üzere Yüksek Baş

kanl ığa sunulur. 

İçişleri Komisyonu Başkanı Başkan V. 

Kırklareli Bursa 

F. Üstün A. Y ı lmaz 

Sözcü Kâtip 
Bursa Amasya Balıkesir 

A. Erozan K. Eren S. Başkan 

(Muhalefet şerhim aşağıda) 

Çorum Diyarbakır Elazığ 
B. Koldaş N. Önen A. Demir taş 

(Muhali f im) 

Kayseri Konya Kütahya 

F. Apaydın H. Aydıner Y. Aysal 

İmzada bulunmadı 
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Adalet Komisyonu Raporu 
T.B .M.M. 

Adalet Komisyonu 23.1.1951 

Esas No. : 2/14 

Karar No. : 15 

Yüksek Başkanl ığa 

Ağr ı Milletvekili Celâl Yardımcı 'nın, Hastane, Okul, Park, Meydan, 
Cadde , S tadyum ve Emsal i Müessese ve Yapı lara Yaşayan Kişi Adlar ının 
Konmamas ı Hakkında Kanun Teklifi İçişleri Komisyonunca, Komisyonu
muza havale edilmiş o lmakla teklif sahibi ve Adalet Bakanlığı temsilci le
rinin huzuru ile incelendi. 

Yapı lan teklifin esas itibariyle yerinde o lduğuna Komisyon çoğunlu-

ğunca karar verilerek işin mahiyet ve ehemmiyet ine binaen evvel emirde 

komisyon üyeleri arasında seçilen 4 kişilik bir su komisyonunca incelen

mesi ve Kanun Teklifinin maddelerinin mezkûr komisyonca hazır lanması 

tensip edi lmiş o lduğundan teklif sözü geçen komisyona tevdi edilmiştir. 

Su Komisyonunca yapı lan tetkikatı mütaakip hazır lanan gerekçede 
(Bir memlekete de bir meydana dikilmiş olan herhangi bir heykel in ve 
büstün ve anıtın ve y ine bir memlekette Devlet kurma ve s ikkesine vuru
lan bir resmin mânasını hepimizin bildiği gibi yarattığı eşsiz eserlerle 
yaptığ ı feragatli ve faziletli hizmetl i hizmetlerle milletin hayat ına tesir 
ederek onun maddî ve manevî varl ığına müstesna bir varlık katmış ve 
böylece o milletin ruh ve şuurunda, iman ve v icdanında ve o mil letin ta
r ihinde sevgi ve saygı ile yer a lmış olan kimsenin ebedî ve ö lmez hatıra
sını ayrıca taştan ve tunçtan bir sanat eseriyle de bel irtmek ve gelecek 
nesil lere daha canlı ve müşahhas olarak intikal ett irmektedir. 

Ma lûmdur ki millî tarihi ve maşerî v icdanı yakından i lgi lendiren böy

le bir işte bu kimsenin eserinin ve hizmetinin mahiyet i her türlü histen 

ve her türlü tesir ve müdahaleden uzak samimi ve ciddî bir z ihniyet le tet

kik ve takdir ise muhakkak ki onun hayat ında m ü m k ü n o lamaz. Hele 

el inde mut lak bir iktidar ve hakimiyet de mevcut ise : 

Şu halde asıl olan o k imsenin bir fâni hayat sahnes inden çeki lmiş ol

ması onun eserinin ve hizmetinin de tarafsız nesil lerle müşahit ler in ve 

yar ının tarihçesinin tenkid ve takdirine arzedilmesidir. Aks i takdirde bu 

sembol ik eserlerin ömürleri de temsil ettikleri insanların ömürler i kadar 

arazi ve muvakkat olur ki Birinci Dünya Ha rb inden sonra türemiş olan 

diktatörler in ve onların yardakçı larının emir ve işaretleriyle diki lmiş hey

kellerin ve büstlerinin karşısında bu adamlar ın sonradan mil let lerinin 
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başlar ından atı lmaları meydanlardaki bu heykellerin ve büst ler in pul ve 
paralardaki resimlerin manasını tamamen yok etmiş bulunmaktad ı r . 

Memleket imize gelince : Cumhuriyet İnkılâbına kadar bazı içtimaî ve 
dinî telâkkiler yüzünden bu gibilere heykel, büst ve anıt d ikmek, res im
lerini pul ve sikkelere koymak yoluna gidi lmemiştir. Fakat Cumhur iye t 
İnkılâbı ile birlikte bu bid'ata da son veri lmiş ve bu vesi le ile de millî mü
cadelemizin ve cumhuriyet inkılabımızın ebedî ve ölmez safha ve hatıra
larını bu mücadelenin eşsiz ve ebedî kahramanı ve bu inkılâbın büyük 
yaratıcısı Atatürk 'ün şahsiyetinde bel irtmek suretiyle gelecek nesi l lere 
intikal ett irmek de millî ve maşerî bir arzu ve irade hal inde tezahür et
miştir. Böylece Samsun 'da 19 Mayıs, Ankara 'da Türk Milletinin zafer ve 
medeniyet yo luna gidişi, Afyon'da düşmanın ayak alt ında ezilişi, İzmir 'de 
Türk kahramanl ığ ın ın şahlanışı, İstanbul'da dikilen heykel, büst ve anıt
larla mânâlandır ı lmak istenilmiş ve bunun için Atatürk 'ün sağl ığ ında 
candan ve samimi bir arzu halinde heykel ve büst anıtlarının diki lmesi 
yo luna gidilmiştir. Gidilen bu yolun bundan sonra sadece başta bulu
nanlar için bir hak imiş gibi onların hayatında da devam etmesi hiçbir 
mânâ ifade etmeyeceği gibi tarihin ve içtimaî hayatın yukar ıda işaret et
tiğimiz realitelerine ve içinde yaşadığımız demokrat ik idarenin icaplar ına 
uygun da düşmeyecekt ir . Bir kaymakamın ve bir val inin sırf baştaki lere 
yaranmak için diktireceği heykel, büst ve anıtların maşeri v icdanın o ldu
ğu kadar tarihin de ifadesi ve eseri o lamayacakları şüphesizdir . Bir lâ
ubali l iğin ve bir hoş görünme arzusunun tezahürü olan bu hal karşıs ın
da bu işe bir ciddiyet, nizam ve istikamet vermenin zamanı gelmiştir. De
nilerek yapı lan Kanun Teklifi yer inde ve kabule şayan görü lmüş ve bu 
esaslar dairesinde hazır lanan maddeler Komisyona tevdî edilmiştir. 

Su Komisyonunca hazır lanan birinci madde (Yaşayan kişiler adına 
heykel ve büst dikilmesi okul, hastane, park, meydan, cadde, s tadyum 
ve benzer i yerlerle şehir, kasaba, bucak ve köylerin adlar ına izafeten 
is imlendir i lmesi kitabe, levha ve sairenin yaptır ı lması yasaktır . 

Bu hüküm para, pul, kitap, levha ve benzerleri gibi u m u m u n kul lan

mas ına veya görgüsüne arzedilen şeylerle üzerlerindeki resim ve yazı la

ra da şâmildir. ) şeklinde ve ufak tefek tadilâtla kabul edilmiştir. 

Hayır sahiplerinin kurdukları müesseselere bunlar adına diki lecek 

veya konulacak olan heykel, büst, anıt ve saire ile yazı lar ve resimler 

hakk ında birinci madde de kabul edilen esasın kabulüne imkân görül

mediğ inden bu maksadı temin eden ikinci madde hükmü Komisyonca 

yapı lan müzakere lerden sonra aynen kabul o lunmuştur . 
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Sözü geçen ikinci maddenin müzakeres i s ırasında üyelerden Osman 

Şevki Ç içekdağ Su Komisyonunun raporunda belirti len gerekçeye ve ka

bul o lunan prensibe göre yaşayan kişiler için heykel ve saire diki lmesine 

imkân olmadığını ileri sürerek şimdiye kadar diki lmiş olanların tasfiye 

edi lmesini ve böylece bir hulûs ve riya teşkil eden bu gibi şeylerin Bakan

lar Kurulu 'nca bu esaslar dairesinde tanzim ve islâh o lunmasın ı temin 

için kanuna (halen yaşayan kişilere ait olanlar dahi Bakanlar Kurulu ka-

rariyle bu esaslar dairesinde tanzim ve ıslah olunur) meal inde muvakkat 

bir madde eklenmesini teklif etmiş ve bu teklif komisyon üyeleri arasın

da uzun tartışmaların ç ıkmasına sebebiyet vermiştir. 

Yapı lan tartışmaların sonunda komisyon çoğunluğunca kaideten ya

y ımı tar ihinden itibaren yürür lüğe giren kanun hükmünün makab le teş

mil inin caiz o lmaması ve kanunî memnuiyet mevcut o lmadan büyük pa

ralar sarfile yetkil i merci lerce yapı lan âbide ve anıtların tahribine mün

cer olabi lecek şekilde hüküm tesis edi lmesinin hukukî esasat la kabil i te

lif bu lunmamas ı dolayısiyle ileri sürülen mezkûr teklif yer inde görülme

diğinden kabul edilmemiştir. 

Gerçi teklif sahibi Celâl Yardımcı tarafından kanuna riayet e tmeyen
ler hakkında cezaî müeyyideler in tatbiki talep ve bunun temin için kanu
na bir madde eklenmesi teklif edi lmişse de bu teklif yer inde görüleme
miştir, çünkü kanunla yapı lması menedi len anıt heykel ve sairenin ya
pı lmaları büyük meblağların resmî Devlet dairelerince sarfedi lmesini ge
rektirecektir. Memnuiyet i kanunîye hilâfına dairelerin bütçeler ine bu hu
susta tahsisat koymalar ına kanunen imkân yoktur. Diğer taraftan m e m 
nuiyeti Kanuni îye hilâfına hareket edenler haklar ında tatbiki gereken ce
zaî müeyyideler Türk Ceza Kanunu'nun 526 ve mütaakip madde ler inde 
esasen mevcuttur, bu itibarla ayrıca müeyyide konulması da lüzumsuz
dur. 

Bu esaslar dahil inde hazır lanan Tasarı Kamutayın yüce tasvibine ar-

zo lunmak üzere Yüksek Başkanl ığa sunulur. 

Başkan 

Ankara 

Kanunun tümünün 

reddi reyindeyim. 

O. T. İltekin 
Kâtip 

Sözcü 

Balıkesir 

M. Erkuyumcu 

Balıkesir 

V. Asena 
Amasya 

İ. Olgaç O. Ş. Ç içekdağ 

Ankara 
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Çoruh 
M. Güney H, 

Kars 

Esas ına muhal i f im 

A. Çetin 

Elazığ 
H. A. Yöney 

Kütahya 

Esasına muhali f im. 

S.S. Nasuhoğlu 

Çorum 
Ortakcıoğlu 

Konya 

M. Obuz 

Edirne 
M. Enginün 
Muhal i f im 

İstanbul 

A. Moshos 

Kars 

Kanunun reddi lehindeyim 

L Aküzüm 

Samsun Seyhan 

Erzurum 

E. Karan 

Mardin 

Kanunun tümünün 

reddi reyindeyim. 

M.K. Boran 

Kars 

Reddi rey indeyim 

A. Çet in 

Yozgat 

F. Tüzel S. Serçe N. U. Alçıl ı 

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ (2) 

BAŞKAN - Kanun teklifinin tümü hakkında söz isteyen var mı? Re-
şad Güçlü buyurum. (Rapor okunsun sesleri) Tekliftir. Tevzi edilmiştir. 
Arkadaşlar ımız ın elinde vardır. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) - Aziz arkadaşlarım, ben şahsen bu kanu
nun ruhu itibariyle A n a y a s a y a uygun görmüyorum. Bundan dolayı işin 
bir kere de Anayasa Komisyonu'ndan geçmesini teklif ed iyorum. Celâl 
Yard ımcı arkadaşımızın yapmış olduğu teklif tarzı ve ka leme alınışı itiba
riyle bir kanun mahiyet inde o lmaktan uzaktır. Adalet Komisyonu 'nun 
değiştirdiği metin ise keza baştan aşağı A n a y a s a y a mugayir hükümler le 
doludur. Birinci maddede diyor ki: 

Yaşayan kişiler için heykel dikilmesi... Ben evimin bahçes ine heykel 

d iker im kim ne karışır? Bu fertlerin haklarını tahdit etmektedir . Bu iş 

ahlâk meselesidir. Kanun mevzuu olmaktan uzaktır. Bu Anayasa Komis-

yonu 'nda bir kere tetkikini teklif ediyorum. 

BAŞKAN - Bir teklifiniz, önergeniz var mı? 

(2) Tutanak Dergisi, C.4, S. 381-394, Ta. 26.1.1951 
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R E Ş A D GÜÇLÜ (Devamla) - Şimdi hazır ladım, ver iyorum. 

MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Komisyon namına söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

A D A L E T KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFİT E R K U Y U M C U (Bal ıkesir ) -

Muhterem arkadaşlar, Reşad Güçlü arkadaşımızı d inledim. Kanunun 

Anayasa 'ya aykırı o lduğunu beyan buyurdular . Fakat sevkedi len hü

kümler in in Anayasa 'nın serdettiği hükümler le ne noktadan tearuz teşkil 

ettiğini ifade etmemişlerdir. Bunu izah ettikleri takdirde Adalet Komisyo

nu namına arzı cevap edeceğim. 

Kanunun tümü hakkında noktai nazarımı arzetmezden evvel müsa

ade buyurursanız bir iki müşahedemi arzedeyim. 

Bendeniz 14 Mayıs'ı mütaakip Edirne'ye Kırkpınar güreşler ine gi tmiş

tim. Oradaki savcı arkadaşımız ceza evini görmemi rica ettiler. Beraber 

yeni cezaevine gittik. Kapıs ında büyük bir kitabe vardı . Merak ett im ve 

kitabeyi baş ından sonura kadar okudum. Kitabe şudur : 

Diyor ki;, "Bu cezaevi Adalet Bakanı Fuad Sirmen ve Cezaevler i 

U m u m Müdürü falanın zamanında yeniden tesis ve inşa edi lmiştir ." İs

tanbul 'a geçt iğ im zaman Mısır Çarşısı 'nın kapıs ında da aynı şeki lde "bu 

çarşı Vali Lûtfi Kırdar'ın zamanında ve onu himmetiy le yeniden tamir ve 

ihya edi lmiştir" levhasını gördüm. 

İşte biz im Adalet Komisyonu'nda, Celâl Yardımcı 'n ın, yapt ığ ı teklifi 
makul bu lmamız ın sebebi bu müşahedeler imizdir . 

Görüyoruz ki, bu fakir milletin sırt ından çıkan binlerce, mi lyonlarca 
liralar böyle büstler ve kitabeler uğrunda boş yere sarfedilmiştir. Bundan 
sonra bu gibi suiistimalleri önlemek için teklifi esas itibariyle muvaf ık 
bulduk ve maddeler ini tespit ettik. 

Reşad Güçlü arkadaşımız buyurdular ki, ben ev ime bir heykel diker

sem bana kim müdahale eder? 

Bunda isabet yoktur. Çünkü burada umumî muvazene , hususî mu

hasebe ve belediye bütçeler inden yapı lan âbideler mevzuubahist i r . Bun

ların önlenmesi mevzuubahist ir . Ve nitekim aşağıda Kanunun ikinci 

maddes inde hususî şahısların yaptırdıkları hayır müessese ler ine diktire

cekleri büstler, heykeller bundan istisna edilmiştir. 

Reşad Güçlü arkadaşımızın kanunun heyeti umumîyes i hakkındaki 

mütalâalar ını da bendeniz yer inde bulamadım. Anayasa 'ya aykırı o lduğu 

hakkındaki mütalâaları da mesnetsizdir. Bu ciheti izah ettikleri takdirde 

bendeniz de cevap vermeye hazır ım. 
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Şimdil ik Kanunun tümü hakkındaki mütalâalar ım bundan ibarettir. 

B A Ş K A N - Osman Şevki Çiçekdağ. 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) - Sayın arkadaşlar ım; Kanun 

memleket te mevzu itibariyle hakikaten çok müh im bir noktaya temas et

mektedir . Kanunun hedefi; muhakkak ki, bu memleket te demokras i in

kı lâbını ş imdiye kadar yo lundan al ıkoyan ve memleket te mil let idaresini, 

mil let hâkimiyet ini köstekleyen riya ruhunu, hulûs ruhunu, memleket in 

har iminden söküp atmaktır. 

Dün yaşayan o zihniyeti, yeni iktidar, yeni devir asla kabul e tmeyecek 

ve bunu mutlaka zihinlerimizden ruhumuz ve şuurumuzdan atacaktır. 

Arkadaşlar ; zaman oldu ki, bu memlekette yer yer heykel ler in dikildi

ğini, âbidelerin yükseldiğini şu veya bu yollara şu veya bu kasaba veya 

şehirlere şu veya bu kimselerin adlarının verildiğini gördük. Fakat bu ze

vat ayakta idi, sağ idi. Hepimiz candan hulûs ç ıkmayı hedef tutan bu ha

reketlere der inden derine teessür duyuyorduk. Tek parti z aman ında bu

nun önüne geçmeye imkân yoktu. Nihayet millî i radenin geliştiği, ve kök-

leştiği bir devirde bu işe bir nizam ve intizam vermek ve bu mevzuu ele 

a lmak zamanın ın geldiğine kani bulunuyoruz. Bendeniz şahsan buna 

dair bir tasarı hazır lamıştım. Celâl Yardımcı arkadaş ımın teklifi üzer ine 

noktai nazarımı Adalet Komisyonu'nda müdafaa ett im. Arkadaş lar ım 

noktai nazar ımı ve bu yoldaki maruzat ımı tasvip ettiler ve teyit ettiler, ar

kadaşlar, bir heykel ve bir âbide niçin dikilir? Bunu hepiniz takdir eder

siniz bunu memleket te takdir etmeyecek kimse de yoktur; heykel ; büyük 

hizmetleriyle, feragatli hareketleriyle memleket çapındaki h immet ve 

gayretleriyle eser yapmış , eser yaratmış, kendisini millî v icdana ve millî 

şuura sindirmiş olan insanların hatıralarını ebedi leşt irmek için dikilir. 

Hattâ o insandır ki dünya çapında insanlığa eser vermiştir , icatta bulun

muştur, ihtira etmiştir elbette onun şahsını ve eserlerini ebedi leşt i rmek 

bir vazifedir. Buna hiç kimse birşey diyemez. Bütün dünya milletleri, bi

l iyorsunuz ki heykel ve âbide dikmeyi öteden beri kabul etmişler, mey

danlarını heykel ve âbidelerle süslemişlerdir. Cumhur iye t inki lâbına ka

dar memleket imizde bazı içtimaî ve dinî telakkiler yönünden buna mey

dan veri lmemişt i . Cumhuriyet ' ten beri memleket imizde de heykel ve âbi

de d ikme yo luna gidildi. İlk zamanlarda tamamen mahal l ine masru f şe

kilde heykel ve âbideler yükseldi . Pullara, paralara resimler koyduk. 

Bunlar bir inkılâbı bir rejimi ifade ediyordu. Atatürk 'ün zamanında, r ica 

ed iyorum, hepinizin takdir ve tetkikına arzediyorum, şu Ankara 'da Ulus 

meydan ında dikilen Atatürk 'ün heykeli midir? Hayır bu bir zafer âbide-
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sidir. Atatürk 'ün şahsiyeti, zaferin yegâne kahramanı zaferi yaratan kud

ret, inkılâbın adamı olması itibariyle heykeli oraya konmuştur . O 

Türk 'ün zaferini temsil etmektedir. Tebarüz ett irmektedir. Yoksa sırf Ata

türk'e bir cemile, bir hulûs olsun diye dikilmiş bir tunç parçası değildir. 

O bir tarihî mânayı , bir devrin seyrini ve bir milletin şahlanmasın ı ifade 

etmektedir . 

Samsun 'da Atatürk adına bir heykel dikilmiştir. O karanl ığa at ı lmak 

istenilen, sislere büründürülmek istenilen bir milletin ufkunda ş imşek 

gibi şahlanmış olan bir isimdir. 

İzmir 'deki heykel düşmanın, memleket in hârimi isteminde boğularak 

denize dökülmesin i ve milletin şahlanışını bel irtmektedir. 

Afyon'daki heykel düşmanın, Atatürk 'ün ve onun temsil ettiği büyük 

Mehmetç iğ in ayağı altında ezildiğini göstermektedir . 

Görüyorsunuz ki, Atatürk 'ün zamanında yapı lan bu gibi şeyler bir ta

rihî seyri o zamanki devrimizi, Cumhuriyet tarihini ve onun safhalarını 

canlandırmaktadır . O alelade bir heykel değildir. Bütün mil letin gönül 

arzusu ile, iradesiyle ve o devri mânâlandırmak için oraya konulmuştur . 

Fakat ondan sonra gördük ki, maateessüf bu temiz ve asil maksat yer yer 

bir hastal ık hal inde bâzı teşkilâtımıza sirayet etti ve yay ı lmaya başladı . 

Orada şu heykel , burada bu heykel... Hiç unutmam, aziz kardeşler im, 

Adapazar ı zelzelesini mütaakip o zaman Ulus Gazetesi 'nde şöyle bir i lân 

gördüm; o s ırada Adapazar ı bir harebe o lmuş, tabiat orasını tarumar et

miş , iniltileri, feryatları devam ediyor. O i landa "Adapazar ı İmar Komis

yonu, Atatürk adına şu kadar, şu şu boyda; İnönü adına şu kadar şu şu 

boyda 16-20 heykel yapı lacak ve şu ve bu yerlere dikilecektir". Bunu 

okuyunca yaralandım, inledim, Yarasını sarmak ve şu biçare va tandaş

ları sefaletten kurtarmak gerekirken böylece heykel d ikmek yo luna gi tme 

o milletin şuuru ve arzettiği manzara ile alay etmek demekt i . 

Ş imdi bu tasarıyı takdim eden arkadaş ve onu teyit eden arkadaşlar, 

bu memleket te bundan sonra böyle bir ruh ve zihniyetin nüksetmemes i , 

r iya ruhunun bu memleket in hâr iminden sökülüp atı lması düşünces iy le 

hareket etmişlerdir, bu maksat la bu tasarı hazırlanmıştır. 

Bu tasarı hiçbir veçhile anayasaya aykırı değildir. Biz bu tasarının 

tanz iminde hiçbir veçhile evin hârimine müdahale etmeyi düşünmedik . 

Binaenaleyh Reşad arkadaşımız veya herhangi bir vatandaşımız kendi 

evinde istediği kimsenin istediği şekilde heykelini dikebilir ve bu kanun 

hiçbir zaman buna mâni değildir. Biz asla bunu düşünmedik . Bu kanun

la ferdin hürriyetini kösteklemeyeceğiz. Böyle bir düşünce hak im değil-
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dir. As lo lan meydanlara, bahçelere, hastanelere, yollara, yani u m u m u n 
görmes ine arzedilenlerin bu doğrudan doğruya bu gibi yer lerdeki âbide
lere, paralara, pullara matuftur. Parayı alacak... Şunun resmi var. Ha
yır... Heykel dikecek... Hayır. Ancak, evinin harimine dikebil ir. Kendis ine 
kar ışmaya hakkımız yoktur. Böyle bir vaziyet biz im için mevzuubah is de
ğildir. Binaenaleyh, bu bak ımdan Anayasaya aykırı ve ferdin hürriyet ini 
takyid edici bir mahiyet yoktur ve böyle bir telâkki de o lamaz. 

Yalnız, Sayın arkadaşlar ım, ben komisyonda bu tasarının müzakere 
si s ırasında şöyle bir fikir de ortaya atmış idim. Bunu da yüksek tetkik 
ve takdirinize arzediyorum. Bir kısım arkadaşlar, noktai nazar ımız ı ka
bul ettiler. Bir kısım arkadaşlar kendilerince muhik saydıkları noktai na
zara dayanarak reddetti ler. 

Bu suretle ben burada bu noktai nazarımı mahfuz tutarak yüksek 

takdirinize arzediyorum. 

Memlekette yer yer, riya eseri olarak hulûs eseri olarak yapı lmış olan 

bazı eserler vardır. Bu eserler ne olacaktır. 

Zaten böyle bir tasarı, böyle bir teklif, böyle bir kanun ge lmemiş olsa 
idi dahi millî vicdan, hayatta bulunan şu veya bu adamın, heykel inin, 
âbidesinin, büsbütün ve dikilmesini ve dikmek yo luna gidi lmesini tecviz 
ve kabul etmez. 

Yen i devrin remzi, şuuru böyledir ve böyle olacaktır. Fakat bundan 
sonra böyle o lmayacağına bu kanunla teyit edeceğimize nazaran, daha 
evvel millî v icdanı rencide edecek şekilde diki lmiş olanlar var, konu lmuş 
olanlar, yapı lmış olanlar var. Bunları ne yapal ım. Aziz arkadaşlar ım, şu
nu sureti katiyede samimiyet le arzediyorum, evet bunlar ne olacaktır? 

Bunlar ın bazıları belki yerindedir. Bazıları da çok yersizdir. Mese lâ 
öyle şahsiyetler bil iyoruz ki, hepiniz de bilirsiniz ki, elinizi kalbinize gö
türdüğünüz zaman anlarsınız ki, muvakkat bir devir içinde şu veya bu 
şahsiyet in makbul sayılması vesilesiyle şu kazanın, şu nahiyenin isimle
ri onların isimlerine izafe edilmiştir. Şu veya bu nahiyede, şu veya bu ka
zada bunların adlarına eser vazedilmiştir. Fakat o yaşayan zat halen ken
di partisi içinde gayet silik bir şahsiyet olarak yaşamaktadır . Kendis inin 
partisi bile onu silik bir duruma sokmuştur. Şimdi kendi part is inde silik 
olarak kalmış bulunan ve artık bütün memleket içinde silik kalacağı mu
hakkak olan o şahıs için eserlerin devamına meydan verebil ir misiniz? 

Bunun için deminki ; bazı belediyeler, vilayet encümenler i kendi hu
susî telakkilerine göre hareket ediyorlar. Kimi indiriyor, kimi bindiriyor. 
Bunu memleket çapında tanzim edelim. 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Bunu Büyük Millet Meclisi ele alarak Bakanlar Kurulu 'na tevdî etsin. 

1208 

Bakanlar Kurulu elbette millî v icdanın i lhamiyle kendi hareket hattı

nı çizecektir. Binaenaleyh riya ruhunu, hulûs ruhunu bu memleket ten 

söküp atacak bir tasfiyeye de ihtiyaç vardır. Bu tasfiyeyi, bu işin tanzi

mini, tertibini k im yapabil ir? Bunu şu veya bu teşekküle veya müessese 

ye bırakacak olursak, mahall î teşekküllere, cemiyet lere b ırakacak olur

sak bir keşmekeşl ik yaratır, bir nizamsızl ık yaratır, bir ahenksiz l ik yara

tır. Madem ki, bir iktidarın büyük mesuliyetini üzerine alan bir iktidar 

hükümet i vardır. Onu bu hükümet in mesul iyet ine tevdî edel im. O, yapa

cağı işi, yapt ıracağı işi tarihin büyük tenkid ve takdir ö lçüsünü göz önü

ne tutarak ifa edecektir. Arkadaşlar ımın bir kısmı bu noktai nazar ıma il

t ihak etti, bir kısmı iltihak etmedi. Bu ciheti de yüksek takdir inize arz 

ed iyorum. 

Eğer bu madde konmayacak olursa, zaten Kanun Tasarıs ının bence 

hikmet i vücudu olmayacaktır. Çünkü bu memleket te r iya ve hulûs âbi

deleri ne kurulacaktır, ne de kurulabilecektir. (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Refet Aksoy. 

REFET A K S O Y (Ordu) - Vazgeçt im. 

BAŞKAN - Sedat Zeki Örs. 

SEDAT ZEKİ ÖRS (Sivas) - Müdahalem pek kısa olacaktır, arkadaş
lar. Esas itibariyle Celâl Yardımcı arkadaşımızın tasarısına can ve gönül
den taraftarım. Ancak tasarıda isim takmaya âbide d ikmeye ve ilâh... 
Mani olarak gösterilen yegâne şart yaşar kişi o lmak, berhayat o lmak, öl
memiş o lmaktan ibarettir. Eğer bu şekilde kabul edi lecekse anlaş ı lması 
pek kolay esbaptan dolayı bu ölümlü dünyada bir an evvel ve vakit kay
betmeksiz in bu Kanunun kabul edilmesi lâzımgeldiği kanaat indey im. 

Mâruzât ım bundan ibarettin. 

TALAT VASFİ ÖZ (Ankara) - Bravo. 

B A Ş K A N - Hasan Üçöz. 

HASAN ÜÇÖZ (Yozgat) - Aziz arkadaşlar ım, Celâl Yard ımcı arkadaşı

mızın Kanun Teklifi çok yerindedir ve mâkuldür. 

Reşad Güçlü arkadaşımızın itirazına gel ince; biz im Anayasamız bu 

milletin paralarının rastgele sarfedilmesine hiçbir zaman müsaade et

mez . Ve bunu sarfedenlerin yakas ından yapışır. Binaenaleyh Anaya

s a n ı n ruhuna bu Kanun muhal i f değil, t amamen muvafıktır. 

Aziz arkadaşlar ım, hakikaten bugün yaşayan şahısların memleket in 

muhtel i f yer ler inde birçok anıtları, heykelleri, âbideleri şunları bunlar ı 
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vardır. Gönül ister ki, her yerde olsun, memleket in her köşes inde bu lun
sun. Fakat bunun bir de garip ciheti vardır. 

Bendeniz Kayseri 'nin Hisar Kazasında bir heykel gördüm. Hakikaten 
acınacak bir vaziyette idi. İnsan baktığı zaman adeta teessürü uyanıyor . 
Hakikaten bu millete lâyık bir şekilde diki lmiş bir du rumda değildir. Ne 
âbidenin kaidesi, ne de üzerindeki büstü, kolu, boynu bükü lmüş vaziyet
tedir. Bunu görünce insan azap içinde kalıyor. Rastgele, heykel ler in âbi
delerin şuraya buraya konması yersizdir. Bu adeta halkı bir nevi rekabe
te sürüklüyor. Birbirine rakip vaziyete düşürüyor. Daha fazla kim yapa
cak? Bu durum karşısında da bu iş ta köylerimize kadar sirayet etti. Bu 
memleket in dişinden t ırnağından artırdığı paralarla bir büst veya heykel 
d ikmek kolay bir iş değildir. Benim ricam, bu teklifin çok yer inde ve isa
betli olmasıdır. Reşad Güçlü arkadaşımız evinin bahçes in in alt taraf ına 
altı tane heykel diksin. Bize ne; kendi parası kendi cebinden çıkacak. 

R E Ş A D GÜÇLÜ (Seyhan) - Çıkarsa kanun mâni olur. 

HASAN ÜÇÖZ (Devamla) - Nasın kanun mâni olur? Kendi paranız la 

kendi heykel iniz, kendi bahçenizde yapılacaktır. Benim ist i rhamım bu

dur. 

B A Ş K A N - Hâmid Şevket İnce! 

H Â M İ D ŞEVKET İNCE (Ankara) - Aziz arkadaşlar ım; bu Kanun Tasa
rısı Adalet Komisyonu 'na gelip arkadaşlara dağıtı ldığı zaman, bunun 
üzer inde tetkikatımı yaparken bir ahlâk rejimi dâvası önüne davet edil
diğimiz kanaatini ed indim ve şu neticeye vardım; demek ki, r iya ve inhi
na devrine, demek ki tabasbus ve tekâpu devrine artık nihayet ver i lmek 
isteniyor. Demek ki, millet parası ile şaşaalı kuvvetler yaratan ve o devir
de milleti heyecanlandıran insanlara bir şükrane ve tuhfe mahiyet inde 
âbideler, büstler, heykeller yapı lmasının millet ahlâkı üzer inde rahneler 
açtığı anlaşı lmaya başladı, dedim. Ve kendi kendime nefsimi bir muraka
beye davet ettim, geçmiş günler ve yıllar içinde acaba riya ve inhina de
nilen bir hayat yaşadık mı? diye içime sordum. Bu Kanunu arkadaşımız 
niçin getirdi, biz geride böyle bir mazi bıraktık mı ki, bugün bunun tas
fiyesine kalkıyoruz? Yarın da böyle bir hayatın önüne mi geçmeye çalışı
yoruz, diye düşündüm. 

Bi lmiyorum, herkes bilaistisna kendisinin samimî söz söylediğ inden 

bahseder durur. Benimkini isterseniz gayrisamimî telâkki edin, bu sami

miyet kel imesi de artık kıymetini kaybetmiş, eski kıymetini kaybetmiş , 

lâalettayin basit bir kel imeden ibaret kalmıştır. Ben hiçbir tesir a l t ında 

ka lmadan içimin sesini ifade ediyorum. Biz, şanlı bir devir yaşadık arka-
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daşlar. Başka milletlerin hayatını bi lmiyorum, hayatta o lanlara âbide di

kerler mi b i lmem. Sedat Bey arkadaşım daha iyi bilirler, dünyanın pek 

çok şehirlerini gidip görmüşler, oralarda senelerce kalmışlardır; ben Av

rupa'nın ışığında feyiz a lmamış, Türkiye 'de kalmış bir adamım. Ora larda 

yaşayanlara bu suretle âbide dikerler mi b i lmiyorum, bizi tenvir etsinler. 

Ne teklifi yapan, ne teklifin aleyhinde, ne de bu teklifin lehinde bulu

nan kimseler, buna temas etmedikleri için bu hususta bir kanaat im yok

tur. 

Bi l iyorsunuz ki arkadaşlar, Atatürk bu memleket i kurtardı . Kimbil ir 

belki bundan iştibah edenler de bulunabil ir . Fakat bence başka memle 

ket lerde dahi yaşayan şahıslara heykel ve büst yapı lmadığ ını duyduğu

m a göre, Atatürk için de ancak tarih, sözünü söylemeliydi . Millet Ata

türk'ü her vakit içinde, yanında, başında görmekte idi. Atatürk bazan ba

sit bir kahvehanede oturan bir adamdı. O, millete çok yakın bir adamdı . 

Ben, kanaat imi arzetmek için söyleyeyim ki, esas itibariyle Atatürk 

her zaman aramızda bu lunduğuna göre, hayat ında ona âbide d ikmeye 

lüzum ve ihtiyaç yoktu. O, milletin göğsünde heykel leşmişti . Bu Kanunu 

teklif hakkındaki şerefi tekaddüm, Celâl Yardımcı arkadaş ımızda kaldı. 

Bu Kanun benim için, umumî bir ihtiyacın ifadesini teşkil ediyor. 

Hat ır ıma birşey geliyor : Meselâ filân ve falan kahraman, şu veya bu 

vatan evlâdı; kıtalar, beldeler, denizler fethetti fakat bu kahraman ve şu 

fatih henüz yaşıyor, filhal aramızdadır. Biz, bunun heykel ini dikiver iyo-

ruz. Lâkin beş gün sonra memleket i büyük zararlara soktu, 10 gün son

ra da haini vatan oldu. Ne yapacağız şimdi? Büyük bir kahraman, büyük 

bir hain oluverdi. Binaenaleyh ölmeden; (sen bir kahramansın , işte mil

let seni görsün) diye onun heykelini d ikmeye ihtiyaç yoktur. O n u n için

dir ki, tarihnüvisler, aradan 50-100 sene geçmeden bir vakıai tarihiyeyi 

yazmazlar . Onu tarihin sinesine hakketmezler . Bu itibarladır ki ta esa

s ından ben yaşayan insanlara heykel ve büst diki lmesine muar ız ım. 

Bundan dolayıdır ki, bu Kanunun gelişini sevinçle karşı ladım. Ben diyo

rum ki, "ne benden rükû, ne senden kıyam, se lâmün a leykûm a leyküm 

se lâm," (Bravo sesleri, alkışlar) denen bir devir yaratal ım. Rükû yok, k ıyam 

da yok. Se lâmün, a leyküm, a leyküm selâmın taşıdığı samimiyet ve huzur 

içinde elimizi göğsümüze koymak var. Eğile eğile ruhlarımız kambur laş-

tı. (Bravo sesleri, alkışlar) maneviyat ımız harabiî tam içine girdi. 

Efendiler, arkadaşlar ım; bu Kanunu getiren arkadaş, Demokra t Par

tilidir. Biz, onun yerine kaim olarak i lâveten söylüyoruz: Celâl Bayar'a, 

Adnan Menderes , Koraltan'a ve bize mensup Zeydü Bakre, A m r ü Hinde 
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birer heykel dikt iremez miyiz ki? Diyoruz ki, biz, böyle şeyler istemiyoruz. 

Ahlaki bir çığır açacağız ve bunu kanunî bir emir alt ında bırakacağız . 

Bunlar devlet müesseseler i tarafından yapılmıştır. Fakat biz yapmayaca

ğız. Niçin bu yolda başkalarını numune alal ım? İşte Bayar l iderimizdir, 

onun heykel ini d ikmek istemiyoruz. Çünkü insan bugün saiddir fakat, 

yar ın şakî olabilir. İnsan korkunç bir mahlûktur. Bazan sırt landan daha 

fena olabil iyor. Evet sırtlan doyuyor, insan hırsı doymuyor . Bunlar ı göz 

önünde tutarak yaşayan bir adama heykel d ikmeyel im. Yaşayan k imse, 

heykel inin karşıs ında (işte bu benim, o halde bana itaata mecbursun ) di

yen bir tavır alır. Onun için bu yollara nihayet vermelidir. Bu Kanun; ah

lâk kitaplarına yazı lacak mânâ ve işaretleri ihtiva etmektedir; Riya ve in

hinayı bundan sonra yaşatmamaya çalışmaktır. Kanun şayanı tebrik bir 

teklifidir. 

Arkadaşlar , bu ve emsali hareketlerimizle millete ahlâki dersler vere

l im. Git gide ahlâkımız ve enerjimiz zaıfa uğradı. Artık dört düğmey i bir

den i l ikleyerek hürmetler göstermeliyim. Telefonda konuşurken düğme

lerini i l ikleyen de varmış. (Gülüşmeler) Anayasa bana diyor ki : 

"Hür doğdun, hür yaşayacaksın, yalnız hürriyetinin sınırı, başkalar ı 

nın hürriyeti ile mukayyett ir" . 

Ben kendimi bilen, kendimi müdrik, münevver bir adamsam, hürri

yet in mânasını an lamışsam tekâpu etmeyeceğim. Tabasbus yapmayaca

ğım. Bugün, maalesef Abdülhamit devrinde başlayıp ki- ben o vakit doğ

m u ş bu lunuyorum- bu zamana kadar eğile eğile Lebbeyk Sultan olduk. 

Hakikaten bugün hürriyetimizi iade, ifade eden, f imabait millet kesesin

den hovardal ık yapmaktan bizi menedecek olan bu teklif ahlâkiyat ımız ı 

düze l tmeye ve vatandaşı şahsiyet sahibi yapmaya matuf bir gayret in ese

ridir. Bu Kanunun heyeti umumîyes indeki isabeti ahlâki gayeyi ruhum

la içt im ve bunu huzurunuzda söylüyorum. Burada büyük şair Tevfik 

Fikret ' in bir mısraını okuyacağım. 

"K imseden ümidi feyzetmem, di lenmem perrü bal. 

Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tairim." 

Müsaade buyurun, bu nesle, bu çok güzel şiirin tesiri a l t ında a lem

dar olsun Demokrat Partililer! (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Efendim, oylarını kul lanmayan arkadaşlar lütfen oylarını 

kul lansınlar. 

Söz Erzurum Milletvekili Sabri Erduman' ındır. 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

SABRİ E R D U M A N (Erzurum) - Muhterem arkadaşlar; kıymetl i arka

daşımız Celâl Yardımcı 'nın teklif etmiş olduğu kanun çok yer inde ve isa

betli o lmakla beraber arkadaşlar ımızdan Müfit Erkuyumcu ile aynı fikir

dey im. 

Bu mevzu yalnız bir bölgeyi, bir kazayı ve vilayeti i lg i lendirmiyor. Tür

kiye'nin her tarafında adeta büst dikmek, anıt yapmak gibi bir hastal ığı 

meydana gelmiştir. Ben bu hususta doğru olarak müşahid i bu lunduğum 

bir hadiseyi huzuru âlilerinde arzetmek ist iyorum: 1936 senes inde 1700 

metre irtifaında bulunan büyük yayla üzerinde Karayazı namı ile bir ka

za kuruldu. Bu kaza kurulurken milletin başına kazara kaza oldu. Yani 

halkın işini kolaylaştıracak şekilde değil, daha ziyade halkı her zaman 

kendis inden maddî imkânlar nispetinde uzaklaşt ırmaya yol açan dağla

rın geçitsizliği, uzun kışın şiddeti karşısında aylarca halk kaza ile irtiba

tını kesiyor. Bu kazayı kuran bir zat ki, eski, bir nevi saltanat deni len, 

müfettişl ikler çağındaki devreye intikal etmek ist iyorum. O devirde Erzu

rum'da Üçüncü Müfettişlik vardı. Üçüncü müfettişl ikte emniyet müşav i 

ri o larak kurmay binbaşı mütekaidi bir zat vardır. Bu arkadaş oraya kay

m a k a m tayin ediliyor ve kazaya geliyor. Kazanın temelini atarken iki üç 

tane köylü ile bir taraftan j andarma başı ucunda süngü ile bekl iyor; illâ 

kazayı kuracaksınız diyor. Halkı mecbur ediyor ve resmini aldırıyor. 

Ondan sonra kaza işi başlıyor. Binlerce lira, lüzumsuz olarak, halka 

büyük bir belâ olan bu kazaya sarfediliyor. Bu ye tmemiş gibi heykelci l ik 

devr ine intikal ediyor. Eski devirden, babalar ımızdan, cedler imizden ka

lan; hayırperver vatandaşların yadigârı , Söylemez Köyünde; büyük bir 

cami vardır. Bu caminin taşları, minaresi kami len yon tma taştandır. 

Bahri Beyefendi derhal o caminin bir tarafını ve minaresini yıktır iver iyor, 

taşları Karayazı 'ya, j andarmanın süngüsü, dipçiği alt ında köylü arabala-

riyle sevk ettiriyor. Geldikten sonra taşlarla Karayazı Hükümet Kona-

ğı 'nın önüne büyük bir âbide yapıyor. Bu âbidenin üstüne de ne yazsa 

beğenirsiniz, Yüksek Mecl is ne takdir eder? Diyor ki; (Bu kaza Kurmay 

Bahr in in eseridir, Bahri yaşadıkça bu kaza da yaşayacakt ır . ) Demek ki; 

Bahri ö ldüğü zaman kaza da ölecektir. Maalesef Bahri hâlâ ö lmemişt ir . 

(Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, bir cami yıkıp oraya bir heykel d ikmek ne ka

dar günah o lduğunu ve bu millete ne kadar büyük bir haksızl ık o lduğu

nu hepiniz takdir buyurursunuz. 

Muhte rem arkadaşlar, bunu böylece anlatt ıktan sonra bir de diğer 

hakikî bir hâdiseye daha temas etmeden sözlerimi b i t i remeyeceğ im. Es-
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asen ben Erzurumluyum, bize civar olan vi layetlerden birisi, Van, bir de 
kaza olarak şimdi Karaköse'dir, diğerleri Bitlis, Kars, Erzurum, Trabzon 
ve Erzincan'dır. Bir de buna Gümüşhane 'y i ilave e tmek lâzımdır. Bu 
komşu vi layetlerden birisi Van'dır. Van' ın esasen kazalar ından birisi 
Mahmudiye 'd i r . Burası, bağlantı olmak üzere büyük köylere kadar ini
yor. Bu suretle Mahmudiye merkeze bağlanmış oluyor. Bi lâhara merkez i 
Saray Köyüne nakledil iyor. Bu suretle de kaza Saray ismini alıyor. Ben 
haritalara bakt ım, aradım, bir türlü bu Saray kazasını göremed im Öza lp 
var. Ben bütün ansiklopedi lerde Özalp' in hizmetine dair bir şey bulama
dım. Mese la Van 'da doğup veya ölen, kahramanl ık yapmış bu lunan bir 
insanın, ta 93 harbinden bu yana Büyük Harb, İstiklâl Harbi dahil o lmak 
üzere, zamanımıza kadar böyle büyük bir kahramanın adına bir türlü 
rast layamadım. Binaenaleyh ben hâlâ bu kazanın Özalp o lmas ındaki 
mânây ı bir türlü anlayamamaktay ım. Bu gibi isimler kaza isimleriyle kal
madı , birçok yollar yapılmıştır, çeşmeler kurulmuştur, falan Bayındırl ık 
müdürünün , falan kaymakamın, falan nahiye müdürünün otlakiyesi 
vakfiyesi değildir. (Gülüşmeler) Bu misallerle artık avunmayacağ ız . Tekl i f 
edi len Kanun gayet yerindedir. Türk Milleti da ima hakikata inanmış , ha
kikat peş inde koşan bir kitledir. Biz bugün sevdiğimiz büyükler i kalbi
mizle, imanımız la sevmekteyiz. Biz bunların heykellerini sevmiyoruz. İş
te Fatih, işte Yavuz, Erzurum'daki taş ambarları 600 seneden beri bu 
âsâr durmaktadır . Bugün hâlâ Erzurum göbeğinde büyük bir Yavuz ya
şıyor. Bu heykel işine son veri lmesini rica ediyorum. (Salondan alkışlar) 

A B B A S ÇETİN (Kars) - Arkadaşlar, ben Adalet K o m i s y o n u n d a bu Ta
sarının tümüne muhal i f kaldım. Muhalefet im, bu gibi insanların ahlâkı
na ve cemiyet in telâkkisine, kültürüne ve yüksel iş seviyesine ait bu lunan 
işlerin bir kanun mevzuu olamayacağı , müeyyideye bağ lanamayacağ ı 
noktasındadır . Fakat, bu esas noktaya ge lmezden evvel Reşat Güçlü ar
kadaşımız , burada bir teklifte bulundular, Tasarının A n a y a s a y a aykırı 
o lduğunu söylediler. Komisyon sözcüsü, ne yolda A n a y a s a y a aykırı o ldu
ğunun açıklamasını kendis inden istedi. Arkadaşımız açıklayacak mı, 
aç ık lamayacak mı, açıklayacaksa neye istinaden açıklayacak onu bi lmi
yorum, fakat ben kendi görüş zaviyemden bu Tasarının mevcut şekliyle 
hakikaten Anayasa 'ya aykırı olduğu kanaat indeyim. Şimdi onu açıklaya
cağ ım: Kanunun birinci maddesini okuyorum; 

"Madde 1. - Yaşayan kişiler adına heykel ve büst diki lmesi , okul, has
tane, park, meydan, cadde, s tadyum ve benzeri yerlerle, şehir, kasaba, 
bucak ve köylerin adlarına izafeten isimlendiri lmesi ve kitabe, levha ve 
sairenin yaptır ı lması yasaktır.. ." . 
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Şimdi, yaşayan kişiler adına heykel ve büst diki lmesi yasakt ır denili

yor. Bunlar her nerede, her kim tarafından olursa olsun, parası nereden 

veril irse veri lsin yaşayan kişilerin heykel ve büstü diki lemeyeceğini em

rediyor. Bunun bir tek istisnası vardır, ikinci maddede ; hayır sahipleri

nin kurduklar ı müesseselere bunlar için dikilecek büst ve heykel ler istis

na edi lmektedir . Yani hayır müessesesi kuranların yaşasa da kurdukla

rı müesseseye heykellerini müessis in büstlerini koyabil irler. Bu da ayrı

ca tetkika diğer bir meseledir. 

Yaşadığ ı halde birisi 50 bin lira verip oraya heykelini rekzettir iyor, bir 

ülkeyi kurtaran bir kumandanın heykeli dikilmiyor. O cemiyet in telâkki

si meselesidir . Fakat mesele şuradadır. 

Şimdi bir insanın evi, bir ticaret müessesesi , bir iktisadî teşekkül, bir 

hayır müessesesi , muayyen kimselerin toplanıp iş yaptıkları ve kazanç 

bekledikler i yerlere birisi çıkar da şimdi ben babamın büstünü bahçeye 

d ikeceğim, derse bu Kanun işte ona mâni olur. (Öyle değil, sesleri, gürültü

ler) 

Evet, yaşayan kişiler adına heykel dikilmez. Arkadaşlar, ben kendi an

layışımı, kendi hukukî anlayışımı arz ediyorum. Bunu doğru bulmayan

lar çıkarlar, bu kürsüden beni ikna edici şekilde söylerler. İnanırsam ey

val lah derim. Fakat madde mutlaktır. Yaşayan kişiler adına heykel ve 

büst dikmek yasaktır, parası şuradan, veya buradan gelirse değil, alelû-

m u m kişiler adına heykel d ikmek yasaktır. Şimdi, maddenin bu katî ve 

sarih ifadesi karşısında bir kimse babasına veya istediğine kendi bahçe

sinde bir büst dikemeyecektir. Bir ticaret müessesesi kendi müessesesi

nin büstünü veya heykelini dikemeyecektir. Bir kimse, iktisadî bir teşek

küle hizmeti dokunmuş birisi adına bir büst dikemeyecektir. 

İşte; Anayasan ın şahıs hürriyeti karşısında bu derece müdaha le edi

lebi leceğine ben kanî deği l im. Anayasaya aykırılık burada başl ıyor. Bu

nu madden in metnine koysak ve desek ki, millet parasiyle ve u m u m î ma

hallere heykel ve büst diki lemez. Bu şekle koyarsak o zaman kanunla ön

lemek istediğimiz ahlâkî geriliği y ine de önlemiş olmayız. Çünkü, ben 

kendi bahçeme, bir ticaret müessesesi kendi müesseses ine ve bir iktisa

dî teşekkül y ine kendi müesseses ine istediği k imsenin heykel ini koyabi l-

dikten sonra, bu Kanuna rağmen, günün büyükler ine ya ranmak için yi

ne heykel ve yine büstler dikilir. Ve arkadaşlar ımın çok iyi, haklı bir şe

kilde ve belâgatle üzer inde durduklar ı ahlakî gerilik y ine kendisini göste

rir. (Soldan yok, yok sesleri) 

B A Ş K A N - Lütfen hatibin sözlerini kesmeyiniz. 
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A B B A S ÇETİN (Devamla) - Netice şudur arkadaşlar, bu mese lenin 

ahlâk meselesi , bir kültür meselesi o lduğuna kani im. Bunun bir kanun 

mevzuu olduğunu asla kabul etmiyorum. Aynı zamanda tekrar edeyim, 

yaşayan kimselerin heykelinin, büstünün diki lmemesi hususunda Hâmit 

Şevket Bey'in gayet baliğ olarak anlattığı şekilde ben de aynı kanaattey im. 

A m a bugün bu ruh cemiyet imizde hâkim bu lunduğuna ve b i lhassa 

iktidar partisinin prensibi haline gelmiş bu lunduğuna göre, yen iden bir 

heykel ve büst d ikme meselesi bahis mevzuu değildir. Eğer günün bir in

de, az veya çok bir zaman sonra iktidar değişir de, yeniden cemiyet hey

kel dikecek hale gelirse, bu kanunla ona mâni o lunmaz. Bugün bu hu

susta bir kanun konuyorsa, yarın da kaldırılır. Bu konunun kanun ha

line gelmesi insanın kafasını, kanaatini, cemiyet in bünyes in i değiştir

mez. Bu bir kültür meselesidir, ahlâk meselesidir. Bu meselenin kürsü

de bahse konu olması, millete ilân edilmiş bulunması , vatandaşın, mil le

tin hâdise karşıs ında uyanması için kâfidir. Ayrıca bu kanun meseles i ol

madığ ı kanaat indeyim, bu yolda bir takrir takdim ettim, kabulünü dile

r im. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN - Komisyon sözcüsü. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) - Efendim, komisyon sözcüsünden sonra 

söz hakk ım mahfuz. 

B A Ş K A N - Rifat Öçten, söz sırası sizindir, buyurun. 

RİFAT Ö Ç T E N (Sivas) - Muhterem arkadaşlar ım, bendeniz Celâl Yar
dımcı arkadaşımın teklifinin bir kanun hüviyeti iktisap e tmemes i taraf
tarıyım. Esasen içerisinde bu lunduğum İçişleri Komisyonu 'nun kararı da 
bu yöndedir . 

Aziz arkadaşlar ım, yaşadığımız, içimizi sızlata sızlata idrak ettiğimiz, 

elimizi bağr ımıza basarak da ima üzerinde düşündüğümüz devri ve o de

v irdeki aksaklıkları bir daha bu memlekette hort la tmamak için, kanuni-

yet iktisap etmesi söylenen teklif ve onun içinde mündemiç fikir gayet ye

rindedir. Bu fikre haddizat ında hürmet ediyorum. Ancak arkadaş lar ım, 

teklifin ve ona dair burada konuşan arkadaşları esbabı mucibes inden, 

f ikrinden de anlıyoruz ki, evvelce maşerî v icdana malo lmadığ ı halde, mu

ayyen bir zümrenin, maşerî v icdana malo lmuş gibi bu mil letin bağr ına 

g irmesi hal inin bir daha hort lamaması üzerinde hassasiyet le duru lmak

tadır. Fakat arkadaşlar ım, kabul etmek lâzımdır ki, üzer inde hassasiyet

le durduğumuz halde bu, Türk Milletinin maşerî v icdanına malo lmuş bir 

hal değildir. Yani mevcut hatalar Türk Milletinin maşer î v i cdanından ile-
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ri ge lmiş hatalar değildir. Bir zümrenin, nihayet bir şahsın arzusunu tat

min etmek, ona hoş görünmek için maşerî v icdanın nefretine rağmen 

heykel ler rekzedi lmesi, yollara, müesseselere herhangi bir şahsın isminin 

ver i lmesi millî iradenin tahakkukundan sonra artık katiyen vâki o lmaya

caktır. 

Buraya toplandığımız andan ve günden itibaren millî i radenin tercü

manı , maşer î v icdanın temayülü olarak gösterdiğiniz tezahürler meya-

nındadır. Binaenaleyh bu mesele doğrudan doğruya maşer î v icdanın 

destekleyeceği ve kökleştirdiği bir mevzudur. 

Bu memleket te tek parti zihniyetinin gösterdiği temayüller le milletin 

göksüne saplanan hançerin çıkardığı şekilde bir kanın yer inden akması 

na meydan veri lmeyecektir. Bunu esasen biz yapamayız . İradesi ile bu

rada vazife gördüğümüz Türk Milletinin maşerî v icdanından gelen sesten 

böyle bir harekette bu lunmamız ın doğru o lmayacağı anlaşı lmaktadır . 

Şu halde tamamiyle millî seviye, millî kültür ve millî ahlâk olan bu 

halin, Türk camiasının düşünceler i bu olmadığı için, tezahürlerini misal

leri ile görüyoruz. Kanunlar ç ıkmadan evvel de, bu memleket te heykel le

rin diki lmesine vesile olacak hizmetleri bu lunmadığ ından, belediye ve şe

hir mecl isleri bunu kaldırmaktadırlar. Demek ki, maşerî v icdan bunu is

temiyor. O halde maşerî v icdanın millî kültür seviyesine, Türk Mil letinin 

takdirlerine hürmet etmek lâzımdır. 

Demin benden evvel konuşan arkadaşlar ımın dediği gibi, arkadaşlar, 

millî i radenin bu memlekette kayıtsız şartsız tecelli ettiği zamanlar de

vam ettikçe, böyle bir halin tahaddüs etmesine imkân yoktur. Eğer bu 

memleket te millî iradenin birgün bal ta lanacağından korkuyor ve bu şe

kilde bir kanun yapmak istiyorsak, millî iradenin baltalandığı gün için 

bu Kanunun ne hükmü olabilir? Esasen kaldırı lacaktır. 

Bir heykel , bir müessese veya bir yola verilen isim bu mil letin vicda

n ından temel lenmiş ve tezahür etmiş bir şeydir. Yaşayan şahısları kıy-

metlendirenler, onlara intisap edenler veya yaranmak isteyenlerdir. 

Misâl arzedeyim arkadaşlar; muhalefete mensup arkadaşlar hoş gör

sünler. Erz incan'da bir heykel vardır. Bu, bir val inin gayretkeşl iği ile ku

rulmuştur . Heykel in ifade ettiği mânâ şudur : Eski Devlet şefi felâkete 

uğramış bir kadını bağrına basmıştır. Fakat mâna bu mudur arkadaş

lar?.. Felâkete uğramış olan Erzincan hakikatta Devletin ve hükümet in 

bağr ına mı bası lmıştır? Mevcut vakıalar, oraya dikilen heykel le tamamiy

le ve taban tabana zıttır, aralarında uçurum vardır. Şu halde böyle bir 
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heykel in ne mânâsı kalır? Erzincan, o felâketinden beri sefalet, huzur

suzluk, açlık ve perişanlık içinde yaşayıp dururken bir devlet şefinin fe

lâkete uğramış bir kadını bağrına basmasının ne kıymeti olabil ir? Maşe
rî v icdan esasen o heykeli orada bırakmaz arkadaşlar. Bu işi z amana bı

rakacağız . Millî şuur esasen, bu memlekette hizmet etmiş ve büyük va

tanperverl ik göstermiş olanlara pekâlâ lâyık oldukları mertebeyi vermiş 

tir. Bin sene evvel Barbaros Hayrettin, tamamiyle kendisini mil lete ma-

letmiş ve millete temessül ettirmiş olduğu için bu büyük adamın heyke

linin bugün de, yarın da bu memleket bünyesinden sökülüp at ı lmasına 

imkân yoktur. Buna maşerî v icdan hiçbir zaman riza göstermeyecekt ir . 

Kendiler i için heykel diki lmesine esasen yaşayan şahısların müsaade et

memeler i lâzımdı. Bu memlekette millî irade sars ı lmadan bu Mecl is bu 

gibi hallere hiçbir zaman müsaade etmeyecektir . Millî şuur da bunun 

böyle emretmektedir . Bu itibarla bunun için bir kanun get i rmek bence 

yersizdir. Bendeniz böyle bir kanunun reddedi lmesi taraftarıyım, bunun 

için bir önerge takdim ediyorum. Kabulünü rica ederim. (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Başbakan Yardımcısı . 

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

(Manisa) - Çok muhterem arkadaşlar, belki de Türkiye Büyük Millet Mec-

lisi 'nin tarihinde çok müh im vakalar arasında, çok müh im müzakere ler 

aras ında yer alacak olan bir müzakereyi yaşamaktayız . Hakikaten, bir 

ahlâk kanunu, bir içtimaî telâkki kanunu, kendine ebediyen nihayet ve

ri ldiğine, veri lmiş o lduğuna inandığımız bir devrin, yıkı ldığını i lân eden 

bir metnin üzerinde konuşmaktayız . Arkadaşımız Celâl Yardımcı 'n ın ver

miş bu lunduğu kanun heyeti umumiyesiy le , ihtiva ettiği mânâ ve ruhiy

le bir devre ebediyen nihayet veri lmesi lâzımgeldiğini ihtar eden bir me

tindir. Hakikaten bu memlekette geçmiş devrin, şikâyet ettiğimiz, İstıra

bını çektiğimiz devrin şu ve bu şekilde heykel hal inde isim hal inde bütün 

hâtıraları yaşayıp durmaktadır . Eğer bu memlekette ihtilâl yapı lmış ise, 

bir z ihniyet ve ruh ihtilâli yapı lmış ise onun kanunlara t amamen akset

miş o lması lâzımgelir. Bu Kanun aynı zamanda bir arkadaşımız ın çok 

güzel ifade ettiği gibi bir ahlâk kanunudur ki yeni devri getirenler kendi 

kendiler ini bu Kanunla bir kayıt altına almışlardır, bize heykel d iki lme

yecek, bize âbide diki lmeyecek, bizim isimlerimiz sokak ve meydanlara 

ver i lmeyecek diyorlar. 

HÜSAMETT İN T U Ğ A Ç (Kars) - Bu kafi değil mi? 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun. 
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S A M E T A Ğ A O Ğ L U (Devamla) - Sözlerim yalnız Kanun metini üzerin

dedir, hiçbir arkadaş ıma veya herhangi bir arkadaşımın mensup olduğu 

hiçbir part iye tarizde bu lunmuyorum. Sözlerimin seviyesi nispet inde be

ni dinlemeler ini arkadaş ımdan çok rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar ım, demin bir arkadaşımız dedi ki, millî v icdan 

ve millî şuurda şimdiden sonra bu çeşit eserlere, millet bünyes inde , ma

nî olacak reaksiyon uyanmıştır . 

Elbette uyanmıştır . Fakat, bunun yanında daha büyük bir reaksiyon 

vardır. Geçmiş devrin fena hatıralarını ortadan kaldırmak iştiyakı. O hal

de bu iki reaksiyonu beraber ele alacağız. Eğer bunu böyle ele a lmazsak, 

mil let v icdanı tazyik eden, inanmadığı , istemediği fikir; i lham ve z ihniye

ti ebediyen ayakta tutup yaşatacağız demektir. 

Hayır öyle değil arkadaşlar, bu Kanun geçmişi tasfiye eden, hali tas

fiye eden, istikbali musaffa bir hale getirecek olan kanundur . 

Arkadaşlar , bu Kanunu kabul ediniz, Hâmit Şevket İnce arkadaşımı

zın dediği gibi, kamburlaşmış olan ruhlar bir daha eğ i lmemek üzere ebe

diyen ayağa kalkacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Salâhattin Hüdayioğlu. 

SALÂHATT İN HÜDAYİOĞLU (Maraş) - Muhterem arkadaşlar ım, arka

daşımız Celâl Yardımcı 'nın, hastane, okul, park, meydan, cadde, stad

y u m ve emsal i gibi müesseselere heykel, statü, büst ve âbide şu veya bu 

d ikmemek veya isim koymamak hakkındaki Kanun Tekli f ine bendeniz 

şahsen iştirak etmiyorum. 

Arkadaş ımız Celâl Yardımcının mucip sebep olarak ileri sürdüğü 

maddî ve manevî zararlar esasta mevcuttur. Bunu kabul ed iyorum. Fa

kat bu maddî ve manevî zararı düne atfediyorum. Dünkü düşünüş tarzı 

içinde, dünkü zihniyet içinde maddî ve manevî zararları mevcut idi. Fa

kat arkadaşlar, hepinize hitap ediyorum: Bugün biz buraya bir beyaz ih

tilâl ile geldik. Yepyeni demokrasi ruhu, demokrasi anlayışı ve düşünü

şü ile geldik. Bu mânâdır ki, Türk Milletinin millî şuurunu aksettiriyor. 

V icdanımız millî şuurun bir mâkesi olacak ve oluyor. O halde böyle bir 

düşünüşte , böyle bir ruhî halet içinde yaşayan bu Meclisi. Meclisi Âlini

zin bu Kanunla; herşeyden tenzih ettiğim, Türk Milletine heykel yapa

mazsın, âbide yapamazs ın demeyi ben anlamıyorum. 

Arkadaşlar ; milletlerin hayat ında ve tarihinde öyle anlar ve öyle şah

siyetler var ki, bunlar esasında millî ruhtan çıkar ve zamanla heykel le-
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şir, nihayet maddî olarak teşahhüs eder, heykeli yapıl ır, yahut manev î 

o larak ruhlarda yaşar. Fakat böyle bir Kanunun kabulü ile, İnce arkada

şımızın deminki ifadesini tekrar edeceğim, kambur laşmış vücudumuzu 

ve ruhlarımızı bir daha kamburlaşt ıramayız. A m a böyle bir Kanunun ka

bulü ile kanun baskısı alt ında olmaksızın. Bunun için kanuna ihtiyacı

mız yoktur arkadaşlar. Biz bu ruhu kendimizde taşıyoruz ve buraya 

onun için geldik. Şayet biz gündelik hayatımızı, cemiyet hayat ımızı , her 

şeyimizi böyle kanunlarla, kanun çerçeveleri içinde, kalıplar içinde bırak

maya çalışırsak bunun sonu çok uzağa gider, arkadaşlar. 

O halde ne yapmak lâzım. Cemiyet olarak hoşumuza g i tmeyen her

hangi bir şey için kanun yapmak, kanun getirmek mi lâzım. Kanunlar ın 

çok luğundan şikâyet ediyoruz, kanunlarımız altı bini buldu. Böyle işler

de mahal l î idareleri, mahall î halk teşekküllerini bütün Türk camiası için, 

Türk Milletini kendini idare etmek için serbest bırakmalıyız . Evet siz ka

nun yapıcısınız, Yüksek Meclisiniz arzusunu kanun şekl inde çıkarır ve 

herkes buna mutidir. Bu kanun devleti, bir kanun cemiyet i olarak ka

nunlara hürmetkarız . 

Biz, kanun devletini, kanun cemiyetini yaşatan vatandaşlar olarak 

buraya geldik. Ancak bunu bu şekilde telâkki ederken düşünmemiz lâ

z ım gelen şey de Türk hudutları içinde yaşayan halkın, Türk Mil let inin 

kendis ine göre düşünüşüne, kendisine göre has telâkki tarzına hürmet 

e tmemiz de esastır. 

Arkadaşlar ım; heykel dikmek, iki mânâ taşır. Bunlardan birincisi; 

maddî , diğeri ise manevîdir. 

Kanun Teklifini yapan arkadaşımızın ve Komisyonun müta lâa lar ına 

göre hususî şekilde yapılan âbide ve heykellere kanun müdaha le e tme

yecektir . O halde işin yalnız umumî muvazeneden, hususî idarelerden ve 

belediyelerden para sarfını icabettiren heykel ve âbidelerin diki lmesi me

selesi ortaya çıkıyor. 

Halbukî , muvazene ! umumiyenin anahtarı sizin el inizdedir. Her za

man , istediğiniz zaman böyle bir heykel tahsisatını reddedersiniz . Böyle 

bir düşünüş ve şuurdur ki, Hükümet de istediği zaman böyle bir heykel 

tahsisatı talebini huzurunuza getiremez. 

Meselenin bir de manevî cephesi kalıyor ki, bu manev î cephede de, 

benden evvelki arkadaşımız ın izah buyurduklar ı gibi yapı lan heykel ma
şerî v i cdanda yaşamazsa, heykel dikilse bile kalamaz. Bugüne kadar di-
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kilenlere bir nazar atfedecek olursanız, biz im için de, b izden sonra gele

cekler için de, çocuklarımız için de bir dersi ibret olacaktır. Bu heykel le

rin halk taraf ından isteksiz seyredildiğini görüyoruz. 

HÂMİT ŞEVKET İNCE (Ankara) - Ne vakit bi tecek? 

B A Ş K A N - Müdahale etmeyin efendim. 

SALÂHATT İN HÜDAİOĞLU (Devamla) - Muhterem arkadaş lar ım, 

dünkü misal, dünden bugüne kadar olan heykel dikimi misal i önümüz

dedir ve onun betbaht talihi bize gerekli ist ikâmeti verecektir. 

Arkadaş lar ım, bendeniz İçişleri Komisyonu 'nda deği l im. Fakat Komis

yonun çok açık olarak ifade ettiği gibi bu Kanunun kanuniyet kesbetme-

si her bak ımdan bizim kendi ruh haletimizi kendi düşünüş ve idrak tar

zımızı inkâr etmek demek olacaktır. 

Bunun için Kanunun reddini talep ediyorum. 

B A Ş K A N - Mehmet Özdemir . 

M E H M E T ÖZDEMİR (Kayseri ) - Muhterem arkadraşlar; memleket te 

ş imdiye kadar diki lmiş ve diki lmekte olan heykeller üzer inde hepimiz in 

acı tatlı hatıralarımız vardır. Bu mevzu ele a l ınmışken geçmiş olan bir 

hadiseyi heyeti muhteremenize arz edeceğim : 

30 sene evvel bu yurdun heyeti umumîyes i it ibariyle arz ettiği man

zarayı hepimiz hatırl ıyoruz. Bu memleket istilaya uğramış ve Kuvay- ı 

Mill îye hali devam etmekte idi. Ben o zaman 8-10 yaş ında idim. Fakat 

Anado lu 'nun ortasına kadar düşman istilası baş göstermişt i . Devel i 'ye 

dört saat mesafeye kadar Fransızlar işgal etmişti. Eski ismi Haç in ve ş im

diki ismi Saimbeyl i kasabası olan yerde bir isyan vukuu bu lmuştu . Bu 

isyanda 9 ay devam eden kanlı mücadele lerden sonra belki üç bin, beş 

bin Türk 'ün kanı, müs lümanın kanı orada akıtı lmıştı arkadaşlar . Zaman 

geçti Millî Eğit im Bakanlığı Türk millî tarihine ait vesika ve eşyayı topla

mak yo luna girdi. O zaman, ben de Kuvay-ı Millîye Kumandan lar ından 

olan babamdan kalma bazı eşyayı ve vesikayı Millî Eğit im Bakanl ığ ı 'na 

gönderd im ve akabinde dedim ki, Saimbeyl i 'de şehit olan vatandaşlar ı 

mız namına bir meçhul kahramanlar âbidesi diki lmesini rica ed iyorum. 

Millî Eğit im Bakanlığı 'na yazdığ ım o yaz ımda vakayiî tafsilen anlatt ım 

ve hiçbir şey yapı lmamışt ır , oraya bir âbide rekzediniz, o kahramanlar ın 

şehit ruhları da taziz edi lmiş o lsun dedim. Aldığımız cevap : Tahsisat ımız 

o lmadığ ından dileğiniz yer ine getiri lememiştir, gönderdiğiniz ves ikalara 

ayrıca teşekkür ederizden ibaretti. Gelel im diğer safhaya : 
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Kayseri 'de Atatürk 'ün namına Talaş Bucağı 'nda bir köşk yapı l ıyordu. 

Bu köşk yapıl ırken, yapı lmakta iken tamam altı ay oranın öğretmenler i 

maaş alamadılar. Hattâ o zaman cesur bir öğretmen arkadaş Atatürk 'e 

telgraf çekti ve dedi ki, namınıza yapı lan köşkten dolayı altı aydır maaş 

a lamıyoruz. Atatürk 'ün, köşkü satınız ve maaşlarınızı alınız, diye bir ce

vap verdiğini duyduk. 

Muhterem arkadaşlar, dünyada inandığım bir ideal varsa şahsen o da 

Atatürk 'ün meydana getirdiği inkilâp eserleridir. Ve ö lünceye kadar bun

lara şahsen bağlı olan bir insanım. Atatürk için canımı da feda ederd im. 

Bu millet memleket O'nun namına heykeller dikti, meydanlar yapt ı , her 

şeyi yaptı . Fakat Atatürk öldükten sonra O'nu taklit e tmek isteyen bir 

devlet Başkanı çıktı başımıza, bir tanedir Atatürk'tür iki tane Atatürk 

yoktur. İnönü de bir Atatürk olamazdı. Daha açık konuşay ım; fakat inö

nü onu taklit etmek için birçok zoraki hareketler, hattâ cebrî hareket ler 

o ldu. Onun da namına heykeller dikildi, bahçeler tanzim edildi ve saire 

oldu. İşte o zaman uyanan reaksiyon bugün müzakere o lunmaktadır . 

Arkadaşlar , bu Kanunun künhüne, ruhu itibariyle tamamiy le muta

bık ım. Yalnız bir madde bu Kanunu altüst etmektedir. Ben biraz daha 

ileri g idi lmesini ist iyorum. Bu Kanun yayımı tarihinden yürür lüğe girer, 

deniyor. Hiçbir kıymet ifade etmemektedir . Şayet, yaşamakta olan insan

lar namına dikilmiş olan âbideler, meydana gelmiş meydanlar ve benzer

leri üzer inde de teşmil edilmesi meal inde bir madde olsaydı, ben bu Ka

nunu sonuna kadar alkışlayacaktım. Bu bak ımdan Kanunu noksan bu

luyorum arkadaşlar. 

B A Ş K A N - Bu mütalâanız ı madde üzerinde söylersiniz. 

M E H M E T ÖZDEMİR (Devamla) - Arkadaşlar, bu Kanun, bu memle 

kette büyük Türk Milletinin iradesiyle buraya gelen bizlere ihsas etmiş

tir. Art ık bundan sonra şahıslara tabasbus ve riyakârlık karşıl ığı menfî 

yol lara gidi lmeyecektir. Ve onlara yaranmak kabi l inden bu gibi heykel ve 

âbideler diki lmeyecektir. Onlar da tarihimize karışan birer leke olarak 

kalacaktır . 

Söz ler im şimdilik bu kadardır, madde üzerindeki konuşmamı sırası 

ge ldiğ inde yapacağ ım. (Gürültüler) 

B A Ş K A N - Buyurun Refet Aksoy. 

REFET A K S O Y (Ordu) - Aziz arkadaşlar, hakikaten bu mevzu üzerin

de heyecanl ı görüşmeler devam ediyor. Bu konuda gösteri len hassas iyet 
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yer indedir . Heyecanlar ın ve telâkatlerin ve hatta belâgatler in izhar ında 

mant ığ ın ve muhakemenin selâbetine dikkat edi lmesi lâzımdır. Ben bu 

bak ımdan bu gibi fazla heyecanı bu milletin asîl ruhuna lâyık görmüyo

rum. 

Bineanelayh yüksek heyetiniz bu Kanuna ait lüzumlu hassasiyet i 

göster irken maziye ait davanın üzerinde biraz dikkatli durmas ı gerekir. 

Hepiniz takdir buyurursunuz ki, Cumhuriyet devr inden evvelki Osmanl ı 

hayat ında, islamî telâkiler dolayısiyle, heykel d ikmek yasaktır . Rahmet l i 

Atatürk bu taassubu, bu telâkkiyi y ıkmak için, kendisi hayatta iken hey

kel inin diki lmesine müsaade etti. Müteakiben diğer bazı heykel ler de 

diki lmiş bulunuyor. Bir takım tebeddüler dolayısiyle köy, kaza ve saire 

isimleri bu araya girmiştir. Bu milletin fakir kesesinden her ne suretle 

o lursa olsun para harcanarak dikilmiş bir takım heykeller vardır; bu 

Kanunu kabul ettiğimiz takdirde birçok heykeller yıkıl ıp gidecektir. 

N i t ek im arkadaş ımız ın teklifi Ada le t Kom i syonu 'nda gö rüşü ldüğü 

zaman, bunu nazarı dikkate alan komisyon esbabı mucibes inde, bundan 

evvel diki lmiş olan heykel lere bu Kanunun şâmil o lmayacağını işaret et

miştir. Lâkin, Kanunun tedvininde metne sarih bir hüküm konulmadı 

ğ ından dolayı, bir süite fehhüme ve tefsire maruz kalarak, arz ett iğim her-

cümerç meydana gelecektir. 

Arkadaşlar , şahıslardan bahsedildi, bunların geçmişteki seyyiatı tari

hin malıdır. Bizim üzerinde duracağımız şey, milletin keses inden harca

nan paranın heder edi lmemesidir . Bunun için Kanuna sarahat vermek 

lâzımdır. Bu sebeple bendeniz geçici olarak şöyle bir madde konmas ın ı 

uygun bu ldum. (Maddelere geçilrAedi sesleri) bu hususta bir takrir verd im, 

onu izah ediyorum : (Birinci madde hükmü 1950 yılı sonuna kadar dikil

miş olan heykellere teşmil edi lemez) . 

B A Ş K A N - Bunu maddeler in müzakeres i s ırasında konuşursunuz 

efendim. 

KEMAL EREN (Amasya) - Muhterem arkadaşlar, bu memleket te ha

kikî demokras i rejimini kurmak ve bunu 14 Mayıs Seçimiyle tahakkuk 

ett irmek suretiyle, bu tarihten sonra milletin mukadderat ına herhangi 

bir zümrenin ve şahsın değil, bizzat milletin hakim olduğu prensip ve 

esası kabul ve ilân o lunmuştur. 

Memleke t i n siyasî bünyes inde aşağ ıdan yuka r ı ya y ü k s e l m e k 

suretiyle vücut bulan bu inkılâbın siyasî ve içtimaî telâkkileri yaşadıkça, 

millet iradesi hakim oldukça başarı lan her iş milletin müşterek gayre-
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tinin mahsulü olacağı için, bu başarıyı herhangi bir fert kendis ine malet-

mek imkân ve fırsatını bulamayacaktır . Böyle bir düşüncen in hâk im 

olacağı cemiyette yaşayan fertler namına heykeller diki lmesinin, tesislere 

isimler konulmasın ın kanunla men' i cihetine gidilmesi, demokras i reji

m in in ruh ve manas iy l e kabi l i teli f o l amaz . Böy le bir k a n u n u 

demokras in in ancak şeklen kabul edildiği manasını tazamraun eder. 

Teklif in ihtiva ettiği prensibi kanun yoluyla ikame yerine, onu mil let in 

ruhuna sindirmenin, telkin ve ikazlarla yaşatmanın demokras i ruhuna 

daha uygun olacağına kani im. 

NECİP BİLGE (Niğde) - Muhterem arkadaşlar; Celal Yard ımcı arka
daşımız ın bu Kanun Teklifini getirmeye saik olan düşünce hürmete 
şayandır. Bunu kabul etmekle beraber, Adalet Komisyonu taraf ından 
haz ır lanmış olan teklifin bugünkü şeklinin Anayasa 'ya aykırı o lduğu 
kanaat indey im. Çünkü, biraz evvel bir arkadaşımızın da belirttiği veçhi le , 
met in mut lak bir mahiyettedir. Her kim olursa olsun, nerede yapı l ı rsa 
yapı ls ın birtakım heykelleri, resimleri, şunları, bunları d ikmeyi yasak bir 
hale get irmektedir. Bu itibarla Anayasa 'nın Türk kamu haklar ından 
bahseden 68 ve mütaakip 70 inci maddesine aykırı bu lunmaktad ı r . Eğer 
bu şeki lde kabul edilecek olursa, Anayasa 'nın hükümler i bittabi ihlâl 
edi lmiş olacaktır. 

Şayet Kanun maddeler ine geçi lmesi kabul edilirse bu bak ımdan bazı 
tekliflerde bulunacağ ım. Sonra, şimdiye kadar yapı lmış olan bir takım 
heykel , resim ve âbidelerin şurada, burada mevcut bulunmalar ı eski 
devri hat ı r lanmakta o lduğundan şikâyet edi lmektedir . Kanaa t imce 
hakikaten böyle şeyler varsa ki, vardır, bunların haksız bir şekilde sırf 
ya ranmak ve gösteriş yapmak haleti ruhîyesi içinde yapı lmış olduklarını 
bi len efkârı umumîye , onları görmek suretiyle namlar ına böyle haksız 
yere heykel diki lmiş ve dikmiş olanları takbih etmek imkânını bulacaktır . 
Halbukî bunları ortadan kaldırdığımız takdirde efkârı umumîyen in elin
den bu imkânı almış olacağız. 

Nihayet heykel ve saire yapı lmasının bir ahlâkî seviye meseles i 

o lduğunu herkes kabul etmektedir. Öyleyse bugünkü haleti ruhiye 

itibariyle böyle bir Kanuna lüzum yoktur. Çünkü ahlâkî telâkkiler ve 

düşünceler değiştiği anda yine bu Kanun, Meclis' in onu ç ıkarmakla yap

mak istediği vazifeyi yapamayacakt ır . O zaman bu Kanun kaldır ı lacak ve 

kendis inden beklenen fayda da zail olacaktır. 

Diğer taraftan; ş imdiye kadar yapı lan heykeller ve sairenin maddî ve 

manev î birtakım zararları olduğu söyleniyor ki bunu kabulde de herkes 
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müttefiktir. Ancak bunları y ıkmak icabettiği takdirde ki, Kanun kabul 

edildiği takdirde yıkılacaktır, o zaman birçok maddî zararlar da o lması 

gayet tabiîdir. Çünkü yıkılacak heykeller arasında öyle heykel ler vardır 

ki, halen yaşayan ve yaşamayan kimselerin müşterek heykelleridir. 

Ş imdi bu vaziyette bunların içinde ö lmüş olanları bırakacağız, diğerleri

ni y ıkacağız. Yani bir bütün hal inde olan bir âbidenin üzer indeki ö lmüş 

insanı b ı rakmak, yaşayanlara ait alanı ise y ıkmak vaziyet ine düşeceğiz 

ki, bu da heykellerin estetik bakımlardan haiz o lduğu kıymet ini tama

men ortadan kaldıracaktır. 

Bu bak ımdan da Kanun Teklif inin yersiz o lduğu kanaat indey im. 

R E Ş A D GÜÇLÜ (Seyhan) - Muhterem arkadaşlar ım; geçen defa 

kürsüye çıkt ığım vakit, bu Kanunun Anayasa 'ya muhal i f o lacağını arz 

etmişt im. Komisyon sözcüsü, ne gibi muhal i f hükümler vardır, buyur

dular. Arzedey im : Benden evvel konuşan arkadaşlar ım heykel d ikme 

işinde ne gibi sakatlıkların olabileceğini vazıhan izah buyurdular . Eğer 

şu Tasarı kanunîyet iktisap ederse, bir şahıs evinin bahçes ine babas ın ın 

veya bir başkasının heykelini maalesef dikemiyecektir . (Diker sesleri) 

İkinci fıkrayı okutuyorum : 

"Bu h ü k ü m para, pul, kitap, levha ve benzer i gibi u m u m u n 

kul lanı lmasına veya görgüsüne arz edilen şeylerle üzerler indeki res im ve 

yazı lara da şâmildir." 

Şu halde Neyzen Tevfik'in üzerinde resmî olan bir kitap basamaya-

cağız, dikkati nazarınıza arz ederim. Nihayet zanned iyorum Kanun 

Tasarıs ı ile gerekçesi arasında da mübayenet vardır. Kanun Tasarıs ı 

Adalet Komisyonu 'ndan geçtikten sonra Tasarıyı sunan arkadaş ımız ın 

düşünceler i de bambaşka bir şekilde Meclis 'e gelmiştir. Kanaat imce 

Adalet K o m i s y o n u n u n verdiği Tasarı Celâl Yardımcı arkadaşımız ın 

gerekçesine de uymamaktadır . Bu sebeplerden dolayı bu Kanunun kül 

hal inde mütalâas ı icabeder. Fakat reddi zaruridir. 

Şu noktada da nazarı dikkatinizi ce lbedeceğim : 

Bu Kanunu biz niçin çıkarıyoruz? Acaba bugün kendis ine it imat 

beyan ettiğimiz hükümete mensup kimselerde heykellerini d ikmek gibi 

bir temayül gördük de onun için mi bu Kanunu çıkarıyoruz? Yani böyle 

bir şey yapmay ın diye bu Kanunla hükümet in elini kolunu m u bağ lamak 

ist iyoruz? Bu Kanunu çıkarırsak, beş sene sonra lüzum görürsek, 

değiştirebil ir, isteyerek istemeyerek, bugün kendi it imat reyimizle iş 

baş ında tuttuğumuz icra organlarını i tham alt ında bırakabil ir iz. 
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S O L D A N BİR SES - Öyle şey yok. 

R E Ş A D GÜÇLÜ (Devamla) - Öyle bir şey yok değil, t amamen içerisin

dedir. 

Hükümet adına konuşan Samet Ağaoğlu arkadaşımız belki ilk nazar

da işin farkına varmamışlardır . Ben onun konuşmasını şuna benzet i r im: 

Bir insan vardır ki, ben, hırsızım diye kendinden şüphe ediyor, illâ ben im 

el imi kesin, belki hırsızlık yapar ım diyor. Bu Kanunu yapmak o adamın 

elini kesmektir . Demek ki buna katiyen lüzum yoktur. 

Az iz kardeş ler im; eğer r iyaya, tabasbusa t ekâpuya ait k a n u n 

çıkarırsak, bundan daha evvel ç ıkması icabeden bir kanun vardır : Hoca 

ile babadan başkasının eli öpülmez diye bir kanun çıkaral ım. 

HÜSEY İN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) - İşte o A n a y a s a y a muhali ft ir . 

MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Siz Anayasa 'ya bunun neresini 

muhal i f buluyorsunuz, söyler misiniz? 

R E Ş A D GÜÇLÜ (Devamla) - Şahsî hakları, hürriyetleri tahdit ediyor, 

Anayasa 'ya bu bak ımdan muhaliftir. Bu Kanun böyle çıkarsa; ben bir 

kitap bast ırdığ ımda Sayın Müfit Erkuyumcu'nun resmini oraya koya

mam. İşte bu, benim hakk ıma mâni olmak demektir . 

B A Ş K A N - Adalet Komisyonu Sözcüsü. 

A D A L E T KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir ) -
Muhte rem arkadaşlar, Reşad Güçlü arkadaşımız, Kanunun, Anayasa 'ya 
muhal i f o lduğunu çünkü şahsın hak ve hürriyetini bal ta layacağını 
söylediler. Ben yüksek Meclis huzurunda açıkça söyleyebi l ir im ki, bu 
Kanunun şahısların bu hakları ile asla alâkalı değildir. Kanun doğrudan 
doğruya bu fakir milletin israf edilen parasının bundan sonra da israf 
edi lmesini önlemek için huzurunuza getirilmiştir. 

R E Ş A D GÜÇLÜ (Seyhan) - Öyle kanun getirin. 

B A Ş K A N - Rica ederim, müdahale etmeyin. 

A D A L E T KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFİT E R K U Y U M C U (Devamla ) -

Eğer Reşad Güçlü arkadaşımız bir noksanlık görüyor larsa arkadaş ımız 

takrir verirler, istedikleri şekilde Yüksek meclis düzeltebil ir. Fakat vâzıı 

Kanunun maksad ına uymayan fikirlerle bu şekilde konuşmaya imkân 

yoktur. Komisyon mütalâalarının katiyen varit o lmadığını arz ed iyorum. 

Bununla beraber bir kanunu bugünkü nesiller için yapmıyoruz . 

Gelecek nesilleri de nazara alarak yapmış bulunuyoruz . Bu Kanunun 

memleket tek i riya ve dalkavukluk ruhu önlenecektir. (Alkışlar) 
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Bu Kanun Anayasaya muhaliftir demek kolaydır. Fakat ispatı çok 

güç tür . A rkadaş ım ın iddias ı t a m a m e n mesne ts i zd i r ve yers i zd i r . 

Kanunun şahıslarla bir ilgisi o lamayacağına göre, burada şahıs lardan 

bahsetmenin de yeri yoktur. 

Bu mütalâayı arzettikten sonra şimdi Komisyon adına şunu arz ediy

orum. 

Görüyoruz ki, birçok takrirler verildi, birçok tadil lerin yapı lması 

isteniyor. Esas itibariyle kabulü lâzımgelen bu Kanunu yen iden huzu

runuza get irmek üzere muvakkaten Komisyona iade buyurmanız ı r ica 

ed iyorum. (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Mehmet Daim Süalp. 

A D A L E T K. SÖZCÜSÜ MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Müsaade 

buyurun bir noktayı aydınlatacağım. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

MÜFİT E R K U Y U M C U (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, İçtüzükte 

musarrah bu lunduğuna göre Komisyon, Kanunun her zaman geri ver

i lmesi hakkında teklif yapabil ir. Biz de bu hakkımız ı istimal etmiş 

bulunuyoruz . Bineanelayh Komisyona iadesi teklifi vâki o lduktan sonra 

bu Tasar ının müzakeres ine devama imkân yoktur. 

B A Ş K A N - Bir arkadaşımız da Komisyona ver i lmemesi hakk ında bir 
önerge vermiştir. Başkanlık bunların ne yolda muame le göreceğini bili
yor. 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) - Usul hakkında söz rica ed iyorum. 

B A Ş K A N - Efendim, verilen önerge Komisyona iadesi hakkındadır . 
Müsaade buyurunuz da okuyal ım. 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) - Pekâlâ efendim. 

B A Ş K A N - Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanl ığa 

Ağr ı Milletvekili Celâl Yardımcı tarafından Büyük Millet Mecl isi 'ne 

arzo lunan Hastane, Okul, Park, Meydan, Cadde ve Emsal i Müessese ve 

Yapı lara Yaşayan Kişi Adlar ının Konmasına ait Kanun Tekli f inin vuzuh

suz o lması dolayısiyle Komisyona iadesini arz ve teklif eder im. 

Zonguldak Milletvekili 

Suat Başol 

B A Ş K A N - Önergey i o yunuza arz ed i yo rum. Kabu l edenler . . 

Etmeyenler . . Kanun teklifi komisyona iadesi kabul edilmiştir. 
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Bu Rapor 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Ankara Balıkesir 

O. T. İltekin 0. Ş. Çiçekdağ V. Asena 

Amasya Çankırı Çoruh 

İ. Olgaç C. Boynuk M. Güney 

Çorum Elazığ Erzurum 

H. Ortakcıoğlu H. A. Yöney E. Karan 

Kars Konya Samsun 

A. Çetin M. Obuz F. Tüzel 

Muhali f im 

Seyhan Yozgat 

S. Serçe N. Ü. Alçılı 

(3) Tutanak Dergisi, C.7, B. 79, S. Sayısı 71 'e ek 
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Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın, Hastane, Okul, Park, Meydan, 

Cadde, Stadyum ve Emsali Müessese ve Yapılara Yaşayan Kişi Adları

nın Konmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Adalet Komisyon

ları raporları 

Adalet Komisyonu Raporu (3) 

T.B.M.M. 

Adalet Komisyonu 2.V.1951 

Esas No. : 2/14 

Karar No. : 33 

Yüksek Başkanl ığa 

Ağr ı Milletvekili Celâl Yardımcı 'nın, Hastane, Okul, Park, Meydan, 

Cadde , S tadyum ve Emsal i Müessese ve Yapı lara Yaşayan Kişi Adlar ın ın 

Konmamas ı Hakkında Kanun Teklifinin Yüce Kamutay ın 26.1 .1951 ta

rihli 35 inci Bir leşiminde görüşülmesi sırasında veri len bir önerge ile 

Teklif in vuzuhsuz olduğu ileri sürülmüş ve bu önerge kabule şayan gö

rülerek (vuzuh) veri lmesi için dosyanın Komisyonumuza tevdii kabul 

edilmişti . 

Komisyonda yapı lan görüşmelerden sonra hazır lanan yeni met in Ka

mutay ın yüce tasvibine arz edi lmek üzere Yüksek Başkanl ığa sunulur. 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

ADALET K O M İ S Y O N U N U N DEĞİŞTİRİŞİ 

Hastane, Okul, Park, Meydan, Cadde, Stadyum ve Emsali Müessese 
ve Yapılara Yaşayan Kişi Adlarının Konmaması Hakkında Kanun 

M A D D E 1. - Şehir, kasaba ve köy meydanlar ına; okul, hastane, park, 
cadde, s tadyum ve emsali yerlere veya bunların müştemilât ına, hiçbir 
suretle; yaşayan kişilerin heykel ve büstleri diki lemez ve namlar ına anıt 
ve kitabe yapı lamaz. 

Yukar ık i f ıkrada geçen yerlerle âmme hizmetler ine tahsis edi lmiş bi

na ve tesislere de yaşayan kişilerin adı takı lamaz. 

Para ve pullarla benzeri şeylere dahi yaşayan kişilerin ad ve resimle

ri veya bunlar ın özelliklerini belirten yazı ve sair işaretler konulamaz . 

M A D D E 2. - Özel ve tüzel kişilerin u m u m u n kul lanı lmasına terk ve 

tahsis ettikleri veya amme menfaatine meydana getirdikleri her çeşit te

sisler birinci maddenin hükmü dışındadır. 

M A D D E 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

M A D D E 4. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ (Devam) (4) 

B A Ş K A N - Tümü hakkında söz isteyen var mı?. . Remzi Bucak. 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) - Efendim, her kanun teklifi, muhte 
rem Mal iye Bakanı arkadaşımızın dediği gibi, f i lhakika hisse konuşmaya 
müsai t ise de biz hiçbir vakit hissi konuşmamak azmindeyiz . Bu itibarla 
da arkadaşımız Celal Yardımcı 'nın getirmiş olduğu teklifin t amamen 
aleyhinde konuşarak reddini isteyeceğim. 

Şöyle ki; arkadaşımızın getirmiş olduğu teklif; hastane, okul, park, 

meydan , cadde, stadyum ve emsal i müessese ve yapı lara yaşayan kişi 

adlar ının konmamas ı hakkındadır . Buna cevabımı arzetmeden evvel, An 

kara belediyesine, bir caddeye bir hemşehrimiz in adını koymuş o lduğun

dan dolayı bi lhassa teşekkürlerimi, kendim ve hemşehr i ler im adına arz 

etmeyi bir vazife bilirim. Bu sözümle de arkadaşımız ın teklifinin lüzum

suz o lduğuna işaret etmiş bulunuyorum. Çünkü bu gibi isim koyma veya 

kald ırma selâhiyeti bu Meclisin değildir. Daha küçük meclislerin salâhi

yet ve vazifesi içerisindedir. Böyle olunca Büyük Millet Mec l i s in in diğer 

küçük meclislerin vazife ve salâhiyetine müdahale e tmemesi lâzımdır. 

(4) Tutanak Dergisi, C.7, s. 373-391, Ta. 21.5.1951 
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Yine şu noktayı tebarüz ett irmek isterim ki, biz faraza bu teklifi ka

bul edecek olursak netice ne olacaktır? Netice bizi şöyle meçhul bir nok

taya götürecektir . Meselâ İstanbul 'da Claude Ferere'e izafeten k o n m u ş 

bir sokak ismi vardır. Biz bu Kanunu kabul ettiğimiz zaman halen yaşa

makta bu lunan bu adamın ismini ç ıkarmak mecbur iyet inde kalacağız . 

M U R A T ALİ ÜLGEN (Konya) - Çıkarırız. 

M. REMZİ BUCAK (Devamla) - Çıkarırız diyen arkadaş ıma şunu ha

t ır latmak isterim ki, Paris'te bir köprü vardır, bunun ismi eski bir tarih

te Paris'i ziyaret eden Çar ' lardan birisinin ismine izafeten veri lmiştir . O 
Çar hanedanıy la beraber gitti, fakat ismi orada durmaktadır . (K im bu 

Çar? sesleri ) . Ben bi l iyorum, siz de öğrenebil irsiniz. 

Muhte rem arkadaşlar ım; evvelki gün buraya gelen, bugün de İstan

bul 'da bu lunan bir Devlet Reisi vardır. Bi lmiyorum, belki günün bir inde, 

İstanbul şehri sırf bu dostluk ziyaretini canlandırmak vesi lesiyle sokak

ların birisine onun ismini vermiş olabilir. Bu kanunu kabul ettiğimiz za

man biz, bir cemilekâr hareketi ş imdiden önlemiş oluruz. Bu it ibarla be

n im ist irhamım, bi lhassa şehir ve belediye mecl islerinin salâhiyeti dahi

l inde olan bir işe Büyük Meclis' in müdahale e tmemesin in esas o larak ka

bul edi lmesidir. Her Meclisin kendi vazifesini bi lmesi, o vazi fesinin salâ

hiyeti çerçevesinde içinde kalarak vazifesine devam etmesi lâzımdır. Bu 

itibarla bu Kanun Teklif inin reddi lâzımgeldiği kanaat indey im. 

B A Ş K A N - Celâl Yardımcı . 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) - Muhterem arkadaşlar, Remzi Bucak arka

daşımız ın ileri sürdüğü hususlara cevap vermeyeceğ im. Heyeti Cel i lenize 

takdim ett iğim Kanunun lehinde veya aleyhinde ne söylenirse söylensin 

gerekçede yazıl ı husulara bir tek kelime ilave etmek ve söz a lmak niye

t inde deği l im. 

Müzakere neticesi; kabul veya ret hususunda tecelli edecek kararını

zı kend ime bir irşat vesilesi kılacak ve müstakbel ça l ışmalar ım için bir 

hareket noktası olarak alacaktım. Fakat bir nokta sebebi ile huzurunu

za ç ıkmak zaruretini hissettim. 

Kanun Tekli f imde; bu Kanunun mukabl ine teşmili hakkındaki mad 

denin kaldır ı lması meselesidir. 

Arkadaşlar ; 

Kanunun makabl ine teşmil edilmesi aleyhinde ileri sürülen hukukî 

mütalâalar iltifata şayan olamaz. 
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Kanunlar ın makabl ine teşmil o lunmaması kaidesi mut lak değildir. 

Kaidenin aslı teşmil o lmayıp, izrar ve idlâli bâdi teşmildir. Yani , bir Ka

nun makabl ine teşmil edil irken, onda hürriyet ve hakları tahdit eden bir 

h ü k ü m varsa, ferdî ızrar bakımından teşmil o lunmaz. Fakat bir kanun 

ki, hükümler iy le , ferde, cemiyete fayda ve menfaat sağlar, o kanunun 

makabl ine teşmiine mâni hiçbir hukukî esas yoktur. Bu Kanunun umu

mî menfaata hizmet ettiği kadar, şahsın, malına, canına, hayat ına ve ır

z ına tearuz teşkil eder bir ciheti de bu lunmamak la makabl ine teşmil ine 

mâni hiçbir meselei hukukiye mevcut değildir. 

Makabl ine teşmil mevzuunda, bir iddia karşıs ında bu lunmaktay ım. 

Deniyor ki; efendim, bu yola gidilirse, vatana hizmeti dokunanlar ın 

bu emekler iy le nevama tearuz edilmiş olur. Ve şahısları hedef tutan bir 

mânay ı işrap eder. 

Arkadaşlar , huzurunuza getirdiğim Kanunun taşıdığı niyet ve mana, 

gerekçes inde açıklanmıştır. Orada kısaca d iyorum ki; Halk Partisi iktida

rının yaratt ığı ve milleti geniş ölçüde maddî ve manevî zarar lara duçar 

eden ananelerden biri de; heykel dikmek, yaşayanlar ın isimlerini türlü 

türlü yol lar la devam ett irmek, siyasî bir atmosfer yaşatmak, adlar ına 

dergiler ç ıkarmak, armağanlar tesis etmek, sözlerini vecize diye ha lka 

yut turmak için her matbuanın başına papiye kuşelere sahifeler i lave et

mek ve saire. 

Bu işler milleti maddeten mutazarrır etmiştir. Burada tekrar tekrar 

tadata lüzum yoktur. 

Bir misal vereyim. Klâsikler. 

Bu işler milleti manen mutazarrır etmiştir. Vatan çocuklar ını millet 

üstü, millet hâmiliği hüviyet ine bürünmüştür . Bu Kanunu; bu iki zaru

reti ön lemek için getirdim. Kanunun metin ve mat labında ne hizmetler i 

münkir bir ruh, ne de bazı kimselerin dediği gibi şahısları hedef tutan bir 

gaye vardır. 

Ben; kahvenin hatırına kırk yıl saygı gösteren kadirş inas bir milletin 

evladıy ım. Hizmet ve fedakârlıkları inkar e tmeme, bu millî maya ve has

let mânidir . 

Bu Kanunla; milletin kalbini sevgisi ile do ldurmuş, v icdanını takdir 

ve tahsine boğmuş vatan evlatlarının bu kazançlarını ağır ihtilâllere mâ

ruz tutmayı , düşünmek asla mevzuu bahis değildir. 

Bu iddiaya karşı der im ki; sevgi o sevgidir ki, takdir o takdir ki, ö lüm

ler inden sonra bile insanların ayrı lmayan yegâne dostları olarak kalsın. 
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Eğer, vatan hizmeti ifa edenlerin; milletin içinde müstesna değerde 

varl ık gösterenlerin yarattıkları sevgi ve takdir isimli üstleri o derece kuv

vetli olur da; onlara ölümlerinde bile refakat ederse; 

O ö lümden sonra, heykel de dikilir, büst de yapılır; isimlerini ve hiz

metler ini ebediyete kadar götüren âbideler meydana getirilebilir. 

Eğer bu Kanunun makabl ine teşmil inden, İnönü gibi şahsiyetleri he

def tut tuğum iddiası varsa onların bu fikirden uzak ve münezzeh kalma

larını temenni ederim. 

İnönü'nün siyasî zühullerinin zaman zaman münekkid i olabil ir im 

belki. Fakat millî hizmetlerinin münkir i asla deği l im. O hizmetler in şaki-

r iy im. Ben inkâr etmediğ im gibi bu kanunun makabl ine teşmil i de bu 

hizmetler i ihlâl etmez. Eğer İnönü gibi vatan evlatları bu milletin kalbin

de ve tarihinde yerini almış ise; bırakınız benim ivaz diyebi leceğim. 

Türlü, türlü sebep ve âmillerle sağlığında konup, bu Kanunun kırdı

racağı heykelini, gelecek nesiller ivazı sadece sevgi ve takdirden ibaret 

o lan duygular la ö lümünden sonra yerine iade etsinler. Müsaade edin bu 

maruzat ıma şahsî dava gütmediğimi; hizmet, fedakârlık ve feragatkârl ık-

ları münkir o lmadığımı sizin gibi büyük ve muhteşem bir kudret in önün

de ikrar ve aynı zamanda ispat etmiş o lduğumu tahmin ed iyorum. 

Ben sadece milleti zarardan kurtarmak ve bi lhassa sakim bir zihni

yet in artık yıkı lmış o lduğunu millete göstermek emeliyle bu Kanunu sun

m u ş bu lunuyorum. Dalkavukluğun artık ö lmüş o lduğunu (Soldan brova 
sesleri) ve diktatör lüğün hayat membaının artık kurumuş o lduğunu teba

rüz ett irmek emeliyle arkadaşlar! Sunmuş bu lunuyorum. 

Diktatörlerin yapı ve vücut malzemesi iki kaynaktan gelir. 

Birisi hırs, istibdat ve tahakküm mayası ile yuğru lmuş bizzat iç â lem
leri. 

Diğeri de cemiyetin, daha doğrusu onun etrafını saranların sunuşları . 

Eğer Marküs, Antonyüs ve bütün etrafını saranlar Jül Sezar 'a her Lü-

perkalya yor tusunda bir defa kiralık tacı sunmaya ka lkmasalard ı Jül Se-

zar' ın tarihte şöhret bulan diktatöryal rejimi teessüs edecek mi idi? 

Müstebedler in bütün iç âlemine rağmen, cemiyet ona tahakküm ni

yet ler inin t ohumuna müsait bir toprak o lmazsa o tohum filiz verebil ir 

mi? (Alkışlar) 

Herkesin anası gibi sadece bir tabiat kanununun icrasını vası ta ola

rak, mûtat sancısını çekerek çocuğu doğuran bir ananın diğer ana lardan 
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farklı olarak, doğurduğu çocuğa, çektiği sancıya ve doğurduğu yere bir 

kudsiyet izafe edilirse; o yer bir ziyaretgâh, o yer bir mabet , o yer bir mü

ze hal ine getiril irse o doğan çocuk, günün bir inde kendisini insanlar üs

tü bir kuvvet ve meselâ bir peygamber ve meselâ bir Al lah vasf ında gör

meye ye l tenmez mi? 

İşte arkadaşlar, benim görüşüm budur her türlü ivazdan, her türlü 

gayeden ayrı ve münezehtir . Düşündükler imi size sundum. Niyet im bun

dan ibarettir. 

Size gel ince; nasıl isterseniz öyle yaparsınız temennis inde bu lunuyo

rum, neylerseniz güzel eylersiniz.. (Alkışlar) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA AVNİ Y U R D A B A Y R A K (Zonguldak) İyi 

bir hatip arkadaştan sonra söz almış bulunmakl ığ ım bir talihsizlik eseri 

o lacak. Ancak mensup o lduğum komisyonun noktai nazarını huzuru

muzda arzetmek mecburiyet indeyim. 

Biz İçişleri Komisyonunda bu teklif geldiği zaman bugünkü kanunî 

mevzuat karşıs ında ve bi lhassa 14 Mayıs 'tan sonra içine girdiğimiz hava 

şartları içinde böyle bir kanuna lüzum bulunmadığ ı kanaat ine vardık ve 

bu teklifin reddi mütalâasında bulunmuştuk. Muhterem arkadaş ım Ce

lâl Yard ımc ı hakikaten, teklif ettiği kanunu, gerek maziye ve gerekse ha

le ait olarak ve tarih kısımlarını kendine has üslûbu ile izah buyurdular . 

Fakat kendis inin teklif ettiği şekilde dahi olsa, Adalet Komisyonu 'nun de

ğiştirdiği şekilde de olsa, bu Kanun hem mevzuat ımıza aykırıdır, hem de 

bugün buna lüzum yoktur. Eğer mevcut heykel lerin veya mümasi l ler in in 

ortadan kaldırı lması murat edil iyorsa bunlar, buradan al ınan kanunlara 

göre rekzedi lmedikler ine göre, el imizdeki kanunlar çerçevesi dahi l inde 

bunları , belediyelere, şehir meclislerine bırakmışızdır. Pekâlâ bir heykel 

dikmişler ve bir isim vermişlerdir. Şimdi 14 Mayıs ' tan sonra bu şeki lde 

heykel ini diktirecek bir arkadaş veya bu şekilde heykelini d ikmeyi her

hangi bir sebeple kendisine şiar edinecek ve bundan medet umacak ve

ya herhangi bir hulûskâr heyet teşekkülü, hükmî şahıs olsun, mecl is ha

l inde bu lunsun, bu memleket içerisinde bir akradaş bu lunmadığ ına şah

sen kaani im. Keyfiyet böyle o lduğuna göre, eğer geçmiş bir z ihniyet in tas

fiyesi z ımmında ise, o, tasfiye edilmiştir. Onun, şu anda, geriye dönece

ğine hiçbirimiz, mi lyonda bir zerre kadar dahi olsa ihtimal vermiyoruz. 

Fakat günün birinde böyle bir zihniyet, Al lah göstermesin, bu memleke 

tin ufuklar ında belirirse, veya bu Meclis böyle bir z ihniyet iç inde bulu

nursa bu kanunun kıymeti nedir arkadaşlar? Başka bir kanunla bu ka

nunu derhal ortadan kaldırırlar. 
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Arkadaşlar ; biz memlekete büyük vaitlerde bulunduk, millet b izden 
büyük işler bekliyor, bu itibarla bu ufacık işlerle vakit ö ldürmekte m â n â 
yoktur. Bu geçmiş zihniyetin tahsisi mahiyet inde olarak nazara alırsak, 
pekâlâ bilirsiniz ki, âdemimerkeziyet usulü bu lunan memleket imizde , 
herhangi bir müessese ve hükmişahıslar bütün memleket in sevgisini ka
zanmış bir kimsenin adını bir yere vermek mecburiyet inde kalırlarsa, o 
muhit te yaşayanlar ın arzuları hilâfına buna niçin mâni olal ım. Memle 
ketten binlerce ki lometre uzakta ecdadımızdan kalan kahramanl ık lar ı 
yaratan ve yaşatan Kore kahramanlar ından buraya dönüp gelenler için, 
bir şehir meclisi veya bir belediye meclisi bir heykel d ikmek istese, bir ki
tabe yazmak istese, niçin buna kanunla mâni o luyoruz? Bu, demokras i 
ye aykırıdır. Şu halde bence her iki bakımdan bu kanun yersizdir. Mem
lekette hakikaten geçmiş zihniyete uyarak, kitabe, yazacak, pul çıkara
cak, şuraya buraya kendi heykelini hakkett irecek bir arkadaş burada 
bu lunmadığ ına göre bu kanun yersizdir. 

Takdir sizindir arkadaşlar (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Mehmet Daim Süalp 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siirt) - Muhterem arkadaşlar, kanun, umu
mî ihtiyaç ve zaruretlere cevap versin diye tedvin edilir. Bugün bu Kanu
na ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Bir nebze bunun üzer inde durmak lâ
zımdır . 

Arkadaşlar , muhterem arkadaşımız Celâl Yardımcı 'n ın teklifi hisleri
mize hitap ediyor. Biz hislerimize mağlup olursak bunu çok cazip görür. 
Hiç düşünmeden tasvip ederiz. Fakat hukuk kaidelerine sadık ka lmak, 
hukukçu olmamız hesabile ve hukuk devleti namı alt ında bir Devlet kur
duğumuzdan hislerimize mağlup o lmamak için gayret sarfetmek mecbu
riyetindeyiz. Bu Kanunu kabul edecek olursak şu mazhur lar ı vardır. Ev
velâ Remzi Bucak arkadaşımızın ifade ettikleri Meclislerin yani şehir ve 
belediye meclislerinin vazife ve salâhiyetlerine müdahale etmiş oluruz. 
Parklara, caddelere, okullara isim vermek onların hak ve salâhiyetleri da
hilindedir. Binaenaleyh biz bu Kanunla onların hakkını ihlâl etmiş oluruz. 

İkincisi dostluk nişanesi olarak bazı siyaset icaplarına göre bir takım 

yabanc ı kimselerin dahi isimleri verilebilir ve bu hal memleket ve millet 

ne f ine iyi neticeler verebilir. 

Üçüncüsü ise, bu Kanunun makabl ine teşmil edi lmesi veya ed i lme
mesi . Keyfiyeti, makabl ine teşmil etmezsek esasen ikt idarda biz o lduğu
muza göre arzumuz hilâfına istemediğimiz bir hareket vukubu lamaz . İs
tediğimiz bir şeyi kanun halinde çıkarsak da bu kanun biz ikt idarda kal-
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dıkça yaşar, biz iktidardan ayrılır ayrılmaz, bunun yaşamas ı geleceklerin 
niyet ve arzularına bağlı kalır, bizim gibi düşünürlerse mer'i kalır, do
kunmazlar , aksini düşünürlerse bugün biz bir kanun yapsak da ikinci 
bir kanunla lağvederler ve istedikleri gibi kanun çıkarırlar, istedikleri gi
bi hareket ederler. Binaenaleyh, arzettiğim sebeplerden dolayı faydalı ol
duğunu ummuyorum. 

Makabl ine teşmil edilirse şu mazhur da doğar, bu kaidei hukukiye 

olarak hukukçular ın riayet etmek mecburiyet inde oldukları bir cehit var

dır, o da kanun makabl ine teşmil edilemez, kaidesidir. Aks i hakikatten 

nahoş bir hareket olur. Bendeniz bunun zaruretine de kaani deği l im ve 

faydası da yoktur. Bu itibarla arkadaşımız gücenmesinler , teklifin reddi

ni r ica ed iyorum. 

BAŞKAN - Hamdul lah Suphi Tanrıöver. 

H A M D U L L A H SUPHİ TANRIÖVER (Manisa) - Muhterem arkadaşlar, 

hizmetleri çok büyük olanların tebcili bir şekilde o lmuyor; yüz şekilde 

oluyor. Hepiniz memleket gazetelerinde okudunuz. . Mac Arthur New 

York 'a ayak bastığı gün kendisini yedi milyon insan karşı lamıştı . Acaba 

bu kabul, bir adamın heykelini d ikmekten çok daha müh im olan bir nü

mayiş değil midir? 

Milletlerin büyük hizmet adamlarını mükâfat landırmak şaşı lacak ka
dar çoktur, nişan, rütbe, para, nama izafe edilmiş binalar, fahri unvan
lar, resim, heykel ve saire. Mevki vermek suretiyle ve bazan da resmini 
yapmak. Şimdi bu Kanun maziye teşmil edilirse bazı heykel ler kalkacak, 
bazı isimler sil inecek. Hat ır ıma bir şey geldi : 

Pier Loti isminde ö lmüş bir Fransız muharrir i var. O, memleket imize 

âşık bir adamdı . Ben ki biraz yazı yazmış bir k imseyim, onun yazı larını 

okuduğum vakit emin olunuz kendi kendime, kaç defa keşke onun gibi 

ben de yazı lar yazsa idim ve altına imzamı koysaydım, demiş imdir . Bu 

adamın ismini bir sokağımıza verdik; o, hayatta iken... Fena mı yapt ık? 

hayır elbet doğru yaptık. 

Clod Farrer ismindeki diğer bir Fransız yazarının adını başka bir so

kağımıza verdik. Yanlış mı yapt ık? Bu hareket çok doğru idi. 

Arkadaşlar , dalkavuklukla hizmet takdirini fark ve temyiz edebi lecek 

bir millete mensubuz. Dalkavukluktan korkarak nankör lüğe düşmeme

liyiz. Mevki i iktidarda iken isimleri sokaklara, mekteplere, meydanlara 

ver i lmiş birtakım kimseler tanıyoruz. Onlar ikt idarda iken yapı lan dalka

vukluğu memleket temyiz etti, mânasını anladı. Bunlar bazı küçük şah

siyetlerdir. 
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Fakat bir ö lüm dirim muharebes i yaptığımız zaman vatana şerefle 
h izmet etmiş, bir sonu başlangıç haline getirmiş, muhal i m ü m k ü n kıl
mış , mağlubiyet i şereflerle dolu bir zafere çevirmiş insanlar; hayatta iken 
Türk Milletinin eğer bir heykel le minnettarl ığını görmüşse , ş imdi bu hey
keli nasıl kaldıracağız?.. Bu hal ne kadar devam edecek, her parti iktida
ra geldikçe, eski partinin kıymet sahibi insanlarına, hizmetler ine karşıl ık 
gösteri len sevgi ve takdir nişanelerini onların hayatta bulunduklar ı za
man ortaya konmuştur diye kaldırırsak memleket in manzaras ı ne kadar 
hazin olacaktır? Bu, çok perişan bir manzaradır . 

Aziz arkadaşlar ım; şimdi konuşurken herkesten evvel bir k imseyi ha
t ır l ıyorum; o, memlekete çok hizmet etmiştir. Bütün Devlet adamlar ın ın 
kusurlar ı vardır. Ben bilebildiğim tarih parçalarını göz önünde tutarak 
söy lüyorum. Devlet adamlarının zaman zaman büyük kusur iş lemediği 
vâki değildir. Büyük olmak büyük kusurlar sebebidir. Bir bakkal ın yala
nı küçük, bir devlet adamının yalanı büyüktür. İnönü demin yaş lanmış 
bir insan olarak şu karşı sırada oturuyordu; ben onu Ankara 'dan çok ev
vel tanır ım. Millî Mücadeleden çok evvel bir gün İstanbul 'da Türk Oca
ğ ında karşı karşıya oturduk ve konuştuk. O Lozan 'dan döndüğü zaman 
biz im için neydi? Viran Anadolu 'muzda onun başladığı ümran hareket i
ni seyrettiğimiz vakit o nazarımızda ne idi? Dünkü bakımsız , per işan iki 
taşı üst üste koyan el mübarektir . Türk toprakları üzer inde, vatan top
rakları üzer inde bir tek ki lometre Türk şimendiferi yoktu. Çok şükür bin
lerce ki lometre yaptık. Ve bütün yabancı şimendiferleri satın aldık. Yal 
nız bu hareketi müta lâa ediniz, tamamen onun lehine bir karar vermeni 
ze kâfidir. 

Birgün gazeteleri okuyorum, İzmir'de bir belediye reisi onu memleket 
ten koval ım diyor, bir gazete de cezayi müzayedeye ç ıkarmış idamını 
talebediyor. Bir Kalk ınma Partisi Reisi hapsedel im diyor. 

Elbet burada bir i tham vardır. Ona müteveccih değil, Türk Milleti it

ham edilmiştir. Bir genci mektepten çıktıktan sonra, alırsınız, yer yer 

tutuşan harb meydanlar ına sevkedersiniz, bir gün Erkânı Harbiye 

Reisiniz olur, bir gün Başkumandandır . Size Birinci ve İkinci İnönü 

zaferlerini verir. Bir gün Birinci Cihan Harbini kazanan devler le 

mücade leye göndeririz, el inde bir zafer âbidesi ile, kurtuluş berat ımız la 

memleket ine döner. Bu Lozan dönüşüdür. Türk Milletinin istiklâli temin 

edilmiştir. 

Dahi lde, hariçteki hizmetlerinden dolayı onu Türk Milleti senelerce 

Başveki l ve Devlet Reisi olarak başının üstünde tutmuştur. Fakat bir gün 
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hiçbir kıymeti olmadığını anlamışız, heykellerini resimlerini indiriyoruz, 

isimlerini siliyoruz... Bu çok hazindir, memleket aleyhinedir. 

Bu kabili tasavvur değildir (Gürültüler) Arkadaşlar, s izden istikrar rica 

ed iyorum. İbzal etmeyel im. Kolay kolay mükafat vermeye l im. Fakat hiz

metler ine karşıl ık vaktiyle mükafat verdiğimiz kimseler i ise kanunlar 

yaparak yere vurmaya çal ışmayal ım. Çünkü bu hareket bundan sonra 

gelenler için kötü bir misal olur, onlar da yıkarlar. Başkalar ı tekrar 

yaparlar . 

Ben im temennim, bu Kanunun maziye ait kısmını t amamen lağvet

mektir . Çünkü o, muzırdır. 

KEMAL Ö Z Ç O B A N (Afyon Karahisar) - Efendim, bendeniz şahsen bu 

Kanun teklifinin aleyhinde olmadığımı arz e tmek isterim. Ancak gerek 

teklife ve gerekse Adalet Komisyonu'nun kabul ettiği raporda yazış 

it ibariyle, tedvin itibariyle noksanlar olduğu için heyeti umumiyes ine iti

raz edeceğ im. 

Arkadaşlar , eğer bu Kanun Teklifi kanunîyet kesbederse, misal 

olarak arz edeceğim, İstanbul 'daki Taks im âbidesi ve Afyon'daki Zafer 

âbides inde halen yaşayıp o zamanki zaferleri temsil eden, yahut İstiklâl 

Harb inde Atatürk ' le arkadaşl ık yapmış olanların heykelleri hiç o lmazsa 

k ısmen kırılıp atı lması icap edecek. (Maddelere taallûk eder sesleri) 

B A Ş K A N - Sözü kesmeyiniz. 

K E M A L Ö Z Ç O B A N (Devamla) - Maddelere ait değil, heyeti umumiye 

sine aittir. Bazı larında bundan sonra dahi, mesela, memlekete büyük 

hizmetler yapan, kahramanlıklar yaratan, harbde büyük yararl ıklar gös

teren k imse için memleket in içinden gelen bir arzu ile onun heykel inin 

hayatta iken yapı lması gibi bir arzu doğabilir. Bence eskiye dönmeye l im. 

Celâl Yard ımcı arkadaşımızın dediği gibi ne dalkavukluk yol larına, şuna 

veya buna ya ranma yol lar ına sapal ım, ne de onun aksine olarak kah

ramanl ık lar göstermiş bu memleket in sevgisini kazanmış o lup da vaktiy

le ad almış olan birtakım şahsiyetlerin heykel veya isimlerini gelişi güzel 

a tma yol lar ına sapalım. Bendeniz in arz etmek istediğim kıs ım budur . Bu 

iki noktayı telif etmek lazımdır bendeniz bir önerge takdim ed iyorum 

maddeler in müzakeres i geldiği zaman üzerinde işleriz fakat kül hal inde 

ele alarak şu veçheyi belli edel im. Eskiye tatbik edel im, fakat hangi ler inin 

kaldır ı lması lazımgeleceğini , hangi ler inin ka ld ı r ı lmaması icabett iği 

h u s u s u n u tay inde Hükümet i veya be lediye ler i serbest b ı raka l ım, 

b i lâhara maddelere arz eder im. 

B A Ş K A N - Abbas Çetin. 
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A B B A S ÇETİN (Kars) - Arkadaşlar, bu Kanun Komisyonda görüşül
düğü vakit de ve birinci müzakeres inde de Kanunun aleyhinde bulun
muş tum. Benden evvel konuşan arkadaşlar gayet heyecanl ı konuştu . 
B i lhassa Hamdu l l ah Suphi Beyefendi arkadaş ımız ç o c u k l u ğ u m u n 
sevinçli, heyecanlı hatıralarını canlandırdı, burada o hatıraları hisset
mektey im. Heykel dikmek, isim yazmak, büst d ikmek kanun mev zuuna 
girmez. Milletin heyecanını, takdirini, sevgisini bu kadar dara l tmaya 
hakkımız o lmadığ ı kanaat indey im. Bugün can ım ister günün ak-
tüalitesine göre millî heyecanı, millî takdiri ifade eder ve işaret koyar ım. 
Eğer bu işaret yerinde konmuşsa ilelebet yaşar. Yer inde konmamışsa 
zaman onu siler, götürür. Bu, milletin takdiri meselesidir. 

Bütün bunların dışında Anayasanın 91 inci maddes in i okumamız 
icabediyor: "İllerin işleri yetki genişliği ve görev ayrılığı esaslar ına göre 
idare o lunur. " Anayasa ve bu madde yaşamaktadır . Ve bu maddeye isti
naden müstaki l çalışan iller vaktiyle kanunun ve Anayasanın kendi ler i
ne verdiği yetki ile heykel dikmişler, büst yapmışlar ve hakler yapmış lar . 
Biz bu kanunla onlara siz bunları diktiniz, biz bu kanunla sökeceğiz mi 
diyeceğiz? Bırakınız onlar nasıl yapmışlarsa, millet is temiyorsa y ine on
lar söksünler. Anayasanın bu maddesini Fuzuli 'nin Beratı gibi bir tarafa 
bırakıp bu kanunu çıkartanlayız. 

Celâl Yardımcı arkadaşımız buyurdular ki; efendi, İnönü 'nün heykel
lerini kaldıral ım. Millet hakikaten onun hizmetlerini takdir ediyorsa öl
dükten sonra heykelini diksin. Niçin? Millet eğer ist iyorsa heykel ini ya
par, istemiyorsa kaldırır, Mecl is niçin böyle şeylere alet o lsun? 

Arkadaşlar , kısaca kanaat im şudur ki; bu kanunla bu iş o lmaz. Va
tandaşların takdirini kanunlar ın dar metinleri içerisine sokmaya, heye
can ve sevinçlerimizi bu kanunla kenetlemeye ve kösteklemeye hakkımız 
yoktur . Kaldı ki bu Anayasaya da aykırıdır. Anayasaya karşı aykırı hare
ket etmiş oluyoruz. 

Takdir yüksek heyetinizindir. Fazla maruzatta bu lunmay ı zait görü
yo rum. 

BAŞKAN - Remzi Oğuz Arık. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) - Muhterem arkadaşlar; eğer b iz im ço
cuk luğumuzu dahi elinde bir hamur gibi yoğuran büyük hatip Hamdul 
lah Suphi konuşmasaydı belki söz a lmayacakt ım. Beni affetsinler. Fakat 
şunu tespit etmek mecburiyet indeyim: İstikrar diye üzer inde kendis iy le 
beraber elbette duracağım büyük âmili, bir milletin hayat ında elbette 
müess ir olan bir âmili, zannetmiyorum ki, böyle bir âbide kanunu mü
nasebetiy le ç iğnemiş olalım. 
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Sait Paşa öldüğü zaman Mizan muharrir i Murat Beyin bir yazıs ını ha

tırlarım. Diyordu ki; Sait Paşa ölmüştür. Şimdi onun hakk ında hüküm 

vermek icabediyor. Nasıl hüküm vereceğiz? Kendisi hakk ında hüküm 

vermek için şu şekilde hareket etmek mecbur iyet indeyim : İnsan kusur

suz o lmaz. Fakat yaptığı iş, yaptığı iyilik kusurdan fazla ise bu insana iyi 

demek mecburiyet indeyiz . Fakat Murat Bey gibi bir müverr ih Sait Paşa

nın ö lümünü beklemiştir. Muhterem üstadımız pek iyi bilirler, bir insa

nın muhasebes i hayatının sonunda yapılır, bugün taptığımız insanın ya

rın boynunu kesmeyeceğimiz i kim temin edebil ir? (Bravo Sesleri, alkışlar) 

Biz bütün insanlık tarihi boyunca bunun böyle o lduğunu gördük, bugün 

alkışladığımız insan hakkında yarınki hükmümüz başka türlü oluyor. 

Muhte rem üstat ve hatip şunu bilirler ki, alkışlar, nümayişler , hattâ gün

lük gazete sayfalarında yazı lan yazılar bir âbide değildir. Âbide ne demek

tir onu bilirler, âbide denen ve ebediyete giden eseri vermek için elimiz

de, ona mevzu olan adam hakkında, bizim, katî olarak h ü k m ü m ü z ü ver

memiz icabeder. 

Atatürk Kanunu münasebet iy le Adalet Komisyonunda söylediğ im ve 

maalese f matbuata yanlış akseden ve (Lâilâhe illallah) ın ( lâi lâhe) si gibi 

yayı lan konuşmamda da söylediğim veçhile, tarihin, üzer inde h ü k m ü n ü 

henüz vermediğ i insanlar hakkında başka suretle durmak mecbur iyet in

deyiz. Biz fâni insanlar, geçici heyecanların tesiri ile şu ve bu hükümler i 

verebil ir iz. Fakat insanların ömrü müsavi değildir. Onun için, af buyur

sunlar, kendi ler ine çocukluğumdan beri devam eden taz imimle beraber, 

söy lemek mecburiyet indeyim, hakikaten bu âbide fikri üzer inde millet 

hayat ımız ın istikrarı bakımından durmanın tam zamanıdır . Yani bu is

tikrarı böyle bir kanun get irmekle verebiliriz. 

Arkadaşlar (Bu kanunun geçmişe şümulü yoktur. ) dediler; kendileri 

ile beraber im ve bunun üzerinde durmak niyet inde deği l im. Fakat millet

lerin, hayat ında bazan kendi kendilerine durup şöylece düşünmeler i 

yaptıkları ve yapacakları üzerinde durmaları icabetmektedir . Biz bu mil

letin kendi kendine ne yaptıklarını ve ne düşündükler in i candan takibe-

den nesilleriz. 

Biz bundan sonra böyle yanl ış hareketlere mâni o lmak ist iyoruz. Ab -

bas Bey arkadaşımız "İllerin yaptıklarını bozmayal ım, tecavüz etmeye

l im." dediler. 

Böyle bir tecavüz mesele mevzuubahis değildir; mesele bir ikaz bir 

tavsiyedir. Biz bütün memleket çocuklarına diyoruz ki; tarihe mal o lma

yan, gününün sonuna gelmeyenler için Al lah aşkına acele e tmeyin ! Diğer 
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bir arkadaşımız da "Kore'den gelenler için bir âbide yapacak olursak bu

nu bize çok mu göreceksiniz?" dedi. 

Çok rica ederim, aradaki farkı arkadaşımız elbette düşünmekted i r . 

Kore 'deki şehitlere ve gazilere yapı lacak olan âbide yani anıt, bir mânev i 

şahsiyete yapı lacak anıttır. Yoksa bir tek kişiye yapı lan anıt değildir. (Al

kışlar) Biz bu milleti, bu tarihî temsil eden mânevi şahsiyetlere elbette en 

güzel anıtları hayat ımızda yapabiliriz. Fakat kişiler için, affetsinler, onla

rın sonunu beklemek mecburiyet indeyiz. Bu itibarla bunlar ı ş imdi bu 

kanunla memleket imiz in noktai nazarı halinde tavsiye etmezsek yaptığ ı

mız inkılâbın hakiki nesli o lduğumuzu biraz da belli e tmemiş oluruz. 

Heykeller dikildiği zaman görüyoruz ki, heykellerin diki lmesini ica-

bett iren şartlar ümidin fevkinde, menfi olabiliyor. O heykel ler diki l irken 

hiç de gönül rızası ile diki lmemiş olabilir. Bu itibarla bu şartları unu tmuş 

olanlara karşı, bir inkılâp neslinin, bir inkılâp anında âtiye sesini yük

seltmesini doğru bulmaktay ım. Ve bu kanunun, makabl ine şâmil o lma

mak şartiyle, kabulünü rica ederim arkadaşlar. (Alkışlar). 

B A Ş K A N - Celâl Yardımcı . (Vazgeçti sesleri) 

Hamdul lah Suphi Tanrıöver. 

H A M D U L L A H SUPHİ TANRIÖVER (Manisa) - Arkadaşlar , kanuna hiç

bir it irazım yoktur. Bundan sonra için alınan tedbirler ben im de tama

men tasvip ettiğim şeylerdir. Yalnız maziye ait olan k ısma itiraz ediyo

rum. (Doğrudur sesleri) 

Muhterem arkadaşlar ıma ufak bir şey hat ı r la tmama müsaade e tme

lerini rica edeceğim. 

Bizans tarihinde ikonoklazm ve ikonolatsi diye anı lan ve bu tarihi ba

şından sonuna kadar takip eden bir buhran vardır. Bunu suretşikenl ik 

ve suretperestl ik diye tercüme ederiz. Dinî suretler yapılır, takdis edilir. 

Başkalar ı gelir bu suretle yırtarlar, yakarlar. Bu buhran Bizans tarihinin 

en esaslı zaıf larından biridir. 

Konya 'da Alâett in camiinin tamiri mevzuubahis o lduğu vakit Evkaf 

Müdürü Selçuk Sultan'ı Alâettin camii diyemezdi. Niçin bi l irmisiniz? 

Çünkü Osmanl ı Hanedanı , kendinden evvel Anadolu 'yu Türkleşt i rmiş 

muazzam ümrana kavuşturmuş yabancı tarihçilerin, müsteşr ik ler in bir 

cümles ini söy lüyorum : Onu, yani Anadolu 'yu eski f iravunlar ve Romal ı 

lar devrine gitmeksizin eşini göremeyeceğiniz bir ümrana kavuş turmuş 

olan Selçuk Hanedanı anılsın istemezlerdi. 
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Millî tarihimizin açık bir yarası vardır. Kıskançlık. Bu feci bir hasta

l ığ ımızda. Biz im bütün kabil iyetlerimize musal lat o lmuş bir belâdır. (Doğ
ru sesleri) 

Bir zamanlar , birinci büyük reisimiz zamanında, bâzı âbideler üzerin

deki yazı ları si lmeye başladılar, Benim, duvarları içinde tahsil gö rdüğüm 

Galatasaray' ın kapısı üzerinde İzzet Efendinin harikulade yazısı ile mek

tebin müessis i olan Sultan Aziz ' in ismini taşıyan kitabe baştan başa ka

zıldı. Bu hareket, tarihin, mazinin inkârıdır. Mazi inkâr edi lmez. Milletler 

devam eden bir maziden ibarettir. 

Ş imdi bu kürsünün üzerinde size hitabeden naçiz arkadaşınız aynı 

düşünce ile aynı hisle, bir gün Celâl Bayar'ı müdafaa etti. Ş imdiki Dev

let Reisimizi 9 - 1 0 hatip sıra ile günahlarını söylüyorlardı. Memleket te 

geniş bir yolsuzluk şebekesi olan bir teşkilâtın baş ında senelerce çalış

mış. Bu ihtiyar arkadaşınız onu, kendi namusunu müdafaa eder gibi 

müdafaa etti. 

Çünkü bir gün pek mahdut olan Devlet adamlar ımız ı boşuna yıprat

maktan, harcamaktan mütevel l i t zıyaımızın elemini çekeceğ imize kaani 

idim. 

Beni o gün dinleyenlerin bir kısmı hoşnutsuzluk içinde idi. Fakat 

ben, zaman la hak kazanacağ ıma kaani idim. Fikrimi söy lemekten çekin-

med im. 

Ş imdi ayni hisle, aynı fikirle kanunun maziye teşmil inden hâsıl ola

cak hata üzer ine dikkatinizi çekiyorum. Yakın maz imizde büyük hizmet

lerde bu lunmuş adamlar vardır. Bu mazi mevzubahis o lduğu zaman bil

hassa bir kişiyi hatır ladım. İsmet İnönü'yü. Şu hatası vardır, bu hatası 

vardır, diyebilirsiniz. Fakat ne büyük hizmetleri de vardır. Ben, bu mem

leket tarihini dakika dakika 50 sene yaşamış olan bir adam sıfatiyle, ha

talarını bir tarafa, sevaplarını bir tarafa koyarak, onun için ka lb imde 

mevcut hissi nihayetsiz bir minnettarl ık diye tarif ed iyorum. Dün Celâl 

Bayar' ı müdafaa ettiğim gibi, bugün de onu müdafaa ed iyorum. Çünkü 

bu namus borcumdur. (Sağdan sürekli alkışlar) Heykelleri k ır ı lacaksa ha

tadır, sonra gelecekler de aynı şeyi yapar. Bu ne bitmez tükenmez bir 

yapma ve y ıkma devri olacaktır, tasarının istikbale ait olan kısmını doğ

ru bu luyorum. Çünkü isim vermeler çok suiistimal edilmiştir, onda sizin

le beraber im. Yalnız maziye ait olan kısım çıkarılmalıdır. (Alkışlar) 

RİFAT Ö Ç T E N (Sivas) - Çok aziz arkadaşlar ım; komisyona iade edil
meden evvel bu kanun mevzuunda konuştuğum için tekrar kürsüye çık
mak mecburiyet ini hissett im. Daha ziyade beni söz a lmaya tahrik eden, 
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Muhterem üstadımız Hamdul lah Suphi 'nin ileri sürdüğü fikirler o ldu. 
Muhterem Üstadımız Hamdul lah Suphi 'nin ileri sürdüğü fikir ve tez iti
bariyle gönül arzu ederdi ki, bu kanunun reddini istemiş o lsun. Bu Ka
nun makabl ine şâmil o lmamak kaydiyle ç ıkması arzu edi ldiğine göre 
mut laka maşer i v icdana mal o lmamış, temsil ettikleri durum itibariyle 
hakikatları ifade e tmemiş ve bu zavallı milletin mi lyonlarca parası b irkaç 
da lkavuğun keyfine ve arzusuna sarfedilmiş olduğu bir hakikatt ir . Aziz 
arkadaşlar ım, bu kanunu teklif etmekle, bu kanunu burada görüşmekle 
mut laka mahzurlar ı görülen hâdiseleri önlemek istiyoruz. Hiç şüphesiz 
ki, böyle bir kanunu maşerî v icdana mal ediyoruz ve diyoruz ki, Türk Mil
leti tesir alt ında bu lunmayan şuuru ve iradesiyle hatalara düşebil ir . Bu 
hataları ön lemek için böyle bir kanunla kabul etmek lâzımdır. Değerl i ar
kadaşlar ım, Millî şuur tahakkuk ettikten sonra maşer i v icdan böyle bir 
hataya düşmüş müdür ki, böyle bir hataya tekrar düşmemek için tedbir
ler al ıyoruz? Dolayısıyla Türk Milletine hakaret ediyoruz? Türk Mil let ine 
hakaret e tmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Böyle bir hata, maşeri vic
dandan ve Türk Mil let inden sâdır olmamıştır. Arkadaşlar ; maşer i v icdan, 
iradesine zincir vurularak, ona kıymet ver i lmeden ona izafeten yapı lan 
tasarruflar ve icraatı bugün ve yarın tasfiye edecektir. Buna hiç k imse 
mâni o lamayacaktır . Binaenaleyh, böyle bir tasfiye mevcutken, onu tas
fiye bu milletin hakkı iken o tasfiyenin önüne niçin set çekiyoruz? Bu ha
reket imizle, maşerî v icdana malo lmayan hareketleri niçin meşrulaşt ır ıyo-
ruz? Muhterem Hamdul lah Suphi Bey şahsa temasla bu millete iyilik et
miş ve bu millete müh im yardımlarda bu lunmuş kimselerden bahsett i 
ler. Bunu inkâr etmiyoruz. Hakikatları ve hizmetleri b ihakkin temsi l 
eden heykelleri, âbideleri kalır, elbette ki kalacaktır. Muhte rem üstadım 
bilirler, Erzincan'da dikilen bir heykel vardır. 

Onun temsil ettiği, izafe ettiği mâna acaba heykel in duruşunda ve 
rekzedi l iş inde mevcut mudur? . Katiyen mevcut değildir. B inaenaleyh bu 
heykel , hakikatları temsil etmeyen, milletin bağrına sokulan iyilikleri ve 
fenalıkları temsil etmeyen bu heykelin elbetteki bu memleket te bir gün 
tasfiyesi mukarrer ve muhakkakt ır . Erzincanlı lar Devlet in sinesine al ın
mış , hakikaten bağrına bası lmış mıdır?. Biz böyle bir heykel i nasıl meş-
rulaşt ıracağız?. 

Arkadaşlar ; bu kanunla millî şuura, maşerî v icdana set çekiyoruz. Bu 
itibarla bu kanunu, bundan evvelkilere şâmil olsun olmasın, ç ıkarmaya
l ım. Millî şuur ve maşerî v icdana bırakalım, o kendi tasarrufuna doğru 
yürüyecekt ir . Bu kanunu çıkartmak hakikaten hatalı olur. Çünkü maşe
rî v icdan böyle bir hata görmedi. Mevcut hataları önlüyoruz, set çekiyo-
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ruz. Hata varsa eskiye aittir. Millî iradenin zincirlendiği zamanlara aittir. 
O halde bu kanunu kabul etmeyel im, red edel im. İşi maşerî v icdana bı
rakal ım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

B A Ş K A N - Komisyon sözcüsü. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA O S M A N ŞEVKİ Ç İ Ç E K D A Ğ (Ankara ) -

Sayın arkadaşlar ım, Celâl Yardımcı arkadaşımızın daha kanunun, esası, 

tümü hakkında konuşulmaya başlandığı sırada kanun tasarısının metni 

sanki bunun makable şümulü gerekir diye bir madde imiş gibi hareket 

ederek bu mevzuu tasarının tümü üzerinde ele alması münakaşan ın is

t ikametini başka veçheye götürmüştür. Halbuki evvelâ kanunun tümü 

üzer inde konuşacaktık. Maddeler geldiği vakit bunun makabl ine teşmil 

edildiğini görürsek o zaman arkadaşlarımız tezlerini ortaya atarlar ve ak

si tezi i lt izam eden arkadaşlarımız da fikirlerini savunurlardı . Halbuki 

şimdi t amamen kanunun tümü üzerinde konuşmaktayız . Kanun tasarı

s ında makabl ine teşmil edileceğine dair herhangi bir hüküm mevcut de

ğildir. Fi lhakika arkadaşımızın teklifinde böyle bir hüküm mevcut idi. 

Fakat Adalet Komisyonunda uzun uzadıya münakaşa edildi ve bu noktai 

nazar kabul edilmedi. Hattâ bendeniz bu işin esaslı bir surette tertip ve 

tanzimi için kanunun kabulü halinde kabineye yetki ver i lmesini i lt izam 

etmişt im. Encümenimiz bunu da kabul etmemiştir . Fakat bu da ayrıca 

burada münakaşa edilecek bir mevzuudur. 

Ş imdi böyle bir kanuna lüzum var mıdır, yok mudur?. . Adalet Komis
yonunda böyle bir kanunun lüzumu üzerinde durulmuştur . Kanuna lü
zum vardır. 

Bu bir kanun mevzuu olamaz diyorlar, kanun mevzuunun ta kendi

sidir. Bu kanun memlekette Türk çocuğunun alın terinin, Türk çocuğu 

emeğinin heba ve tebah o lmamasını istihdaf etmektedir. Bu kanun bir is

tikrar âmil i de olacaktır. Bundan sonra hayatta iken bir k imsenin adına, 

daha hizmetleri haddei tetkikten geçmemiş iken, bitaraf tarihçiler, hak

kında söz söylememiş iken, bitaraf müşahit ler hakkında duygular ını gös

termemiş iken asla heykel diki lmeyecektir. Bu kanun, b i lhassa bu hede

fi gütmektedir . 

Arkadaşlar endişe buyurdular, Halk Partisi iktidara gelecek olursa çı

kardığımız bu kanunu ortadan kaldırabilir. Biz, Demokrat İktidarı ola

rak, ekseriyeti elinde tutan Meclis olarak arkadaşlar, ensale, ahlâfa temiz 

karekter, temiz ruh, temiz iman müeyyidelerimizi göstermek ve onun me

şalesini buradan tutmak mecburiyet indeyiz. 

HÜSAMETT İN T U Ğ A Ç (Kars) - Halk Partisi de öyle... 
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O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Devamla) - Kore mese les inden bahsett i 

ler. 

Arkadaşlar , hayatta yaşayan kimseler için böyle bir âbide, heykel , 

büst diki lmesinin yasaklığını kabul ediyoruz. 

Kore 'de ahzi mevki etmiş, kahramanl ık yaratmış olan kardeşler imiz in 

hâtırasını, mânevi varlıklarını tespit etmeyi, teyit etmeyi bu kanun yasak 

etmiyor. 

Y ine bu Meclis, Celâl Doralar, Yazıcılar, Mehmetç ik ler adına heykel 

diki lmesini caiz görürse, Büyük Meclis lâyık olduğu şekilde bunu yapa

caktır. Bu bütün milletin şükranını, imtinaının aksett ir i lmesi it ibariyle 

daha ziyade şeref ve itibarı mucip olacaktır. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Seyhan) - Hiç kimse için yapamayız . 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Devamla) - Bir heykel niçin dikilir? Ne za

man dikilmelidir? Asıl meseleye buradan girmek lâzımdır. Gerekçemizde 

bunu olduğu gibi bel irtmiş bulunuyoruz. Bir kere daha tasdi ime müsa

adeniz i rica ederim. 

Büyük bir adım, büyük bir insan var; eşsiz eserleriyle bir memleke te 

büyük hizmetler ifa etmiştir. O memleketi , o milleti karanl ıktan aydınlı

ğa götürmüştür . O milleti el indeki meşale ile terakkiye, medeniyete doğ

ru götürmüştü. Böyle bir adamın ö lümünden sonra hât ırasına tunçtan, 

mermerden bir sanat eseri ile ebedileştirmek bir şükran borcudur. Bu ta-

mamiy le yerindedir. Fakat bu ne zaman dikilmelidir? O adam tarihe in

tikal edecek, fâni hayat sahnesinden çekilecek, vatandaş, bitaraf müşa

hit, bitaraf tarihçi bütün hayatını süzgeçten geçirecek, eğer onun seyyiatı, 

onun hasenatı tartıldıktan sonra eğer hasenatı fazla gelir ve onun namı

na mut laka bir âbide dikilmesi gerekirse bu millet minnet ve şükran bor

cunu ödemek için onun namını elbette ebedileştirecektir. Heykel lerin böy

le dikilmesi lâzım gelecektir. Yoksa daha hayatında iken; şu kaymakamın , 

şu valinin, şu nahiye müdürünün, şu zümrenin dar zihniyeti, y a ranma 

nişanesi olarak bir heykel dikilecek olursa o heykelin ifade ettiği mâna her 

halde Türk Milletinin arzu ettiği mâna olamaz. (Soldan, bravo sesleri) 

Bu, yaranmanın , hoş görünmenin bir ifadesidir. Bu, millî ve maşerî 

v icdanın ifadesi o lamaz. Biz bu gibi âbidelerin bu gibi eserlerin millî ve 

maşerî v icdanın eseri olmasını istiyoruz. (Alkışlar) Sayın üstadım gayet 

bel iğ olarak ifade ettiler; İnönü'den bahsettiler. Lozan 'dan el inde kitapla 

gel irken biz ona minnettardık. Tren yıllarını yaparken şükran'a meşbu 

idik. Eğer İnönü Lozan'dan geldiği vakit de onun namına bir âbide dikil-
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miş olsa idi sevinirdim. Fakat Reis icumhur olduğu vakit ona ya ranmak 

için bir val inin kendi cüssesinin birkaç misli heykel d ikmesini asla boş 

göremezdik. (Alkışlar) Biz yer inde ve zamanında takdir etmesini bilmeliyiz. 

Bu kanun tasarısı yerinde ve zamanında takdir etmesini b i lhassa ifade 

ve işaret etmektedir. Bu kanun tamamen yerindedir ve bizi bundan son

ra yaranma, göze hoş görünme, riya ve hulûs il letinden beri k ı lmak ga

yesini istihdaf etmektedir. (Soldan bravo sesleri) 

Sonra, bu tasarı vatandaşlar ın mutlak tasarruflarını asla tahdit et

memektedir . Hayırkâr, hayırperver bir vatandaşımız bir eser vücuda ge

tirirse, o esere kendi isminin veri lmesi için tasarı ona imkân ve yer ver

miştir. Onun adını yâdetmek için hali hayat ında onun ismini eser ine iza

fe edebil iriz. Tasarının metni lâyıkiyle tetkik edilecek olursa görülecektir 

ki, bu, cihet asla bir engel değildir, bir hastane yapmış , bir çeşme yap

mış , bir köprü yapmış bir vatandaşın ismini o hastaneye, o köprüye, o 

esere izafe tamamen yerindedir. Bu tamamen met inde o lduğu gibi kabul 

edilmiştir. 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) - A m a meydan muharebes i kazanmış olan

ların yok. 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Devamla) - Aziz arkadaşlar ım, meydan 

muharebes i kazanmış, hürmet ederim. Fakat millî iradeyi tahdit etmiş, 

bu memleket te hürriyeti engel lemiş ise elbette takdir ve tebcil edecek de

ğiliz. (Soldan alkışlar) (Sağdan gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar ım, hiddet buyurmayın. Biz sizin kadar maz iye 

hürmet i , hizmeti , takdiri de bilenlerdeniz. 

B A Ş K A N - Efendim muhavere şekline sokmayın rica eder im, devam 
ediniz. 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Devamla) - Biz de istiyoruz ki, dünkü ta

rihî menak ip hamaset , hizmet bir yanı, hayatı boyunca da takdire seza 

o lmıyan tenkid edilecek hareketler de bir yana. Fakat bunu yar ının ta

rihçisi ö lçsün, biçsin işaret etsin ve Türk Milleti ona göre yapacağ ın ı yap

sın. 

Biz bunu işaret etmek istiyoruz. 

B A Ş K A N - Suat Başol. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) - Benim söyl iyeceklerimi Osman Şevki Çi-

çekdağ arkadaş ım aynen söyledi. Ona iştirak ediyor ve söz söy lemekten 

vazgeç iyorum. 

B A Ş K A N - Avni Yurdabayrak. 
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AVNİ Y U R D A B A Y R A K (Zonguldak) - Arkadaşlar, tekrar söz a lmak 
mecbur iyet inde kaldığım için özür dilerim. 

Dikkat ediyorum, tam bir saat 45 dakikadan beri bu konu üzer inde 
konuşuyoruz . Şu münakaşa da gösterdi ki; az evvel de işaret ett iğim gi
bi, biz, bu hava içinde yaşadığımız müddet zarf ında Yüksek Mecl is, bu 
memleket te hakkı o lmıyan bir adama ne heykel, ne de büst dikecek ve ne 
de kitabe yazdıracak, pullara, paralara remini bastıracaktır . O halde, 
böyle bir durum mevcut iken; bu kanuna lüzum yoktur. Bundan başka; 
mademki , kanunu teklif eden arkadaşımın noktai nazarı, kanuniyet kes-
betmiyecekt ir , bu takdirde bir şık vardır. Adalet Komisyonunun teklif et
tiği şekildeki, kanun makabl ine teşmil edi lmediğine göre, bugünkü duru
mu muhafaza edecektir. Bu durum muhafaza o lununca da, diki len hey
keller, iddia edildiği gibi, yersiz ve yolsuz dikilen heykel ve âbidelerin mü
dafaasını bu Meclis yapacak değildir. Bu heykellerin müdafaas ını tarih 
yapacakt ır . Biz niçin bu müdafaayı yapmış olalım? Sonra bir arkadaş da
ha burada, Remzi Oğuz arkadaş, şahsıma hitap ettiği için isim z ikretmek 
mecbur iyet inde kaldım, temennide bulunuyoruz, diyor. Hayır arkadaş
lar, buras ı temenni yeri değildir, kanun yapı lan yerdir. Burada kanun 
yapılır, temenni yapı lmaz. Temenni başka, kanun başka şeydir. 

Sonra Kore meseles inden, ben Zonguldakl ı o lduğum için, Tahs in Ya-
zıcı 'dan bahsett im. Tahsin Yazıcı, Karadeniz Ereğlisi 'nin bir evlâdıdır. Ka
radeniz Ereğlisi halkı eğer günün birinde onun şahsı adına bir kitabe 
yazmak, yahut şahsına bir büst d ikmek isterse niçin bir va tandaş kütle
sini bugün hukukan sahip olduğu bir haktan mahrum etmek, hakkın
dan sakıt etmek istiyoruz? Demokraside böyle bir kanun olmaz. Takdir 
y ine sizindir. 

BAŞKAN - Ömer Bilen. 

Ö M E R BİLEN (Ankara) - Arkadaşlar, bendeniz bu işin esas ına muar ız 
o laraktan çıktım. Ne ölü ne sağ. (Gülüşmeler) Malûm ya fırsat düştükçe bir 
irt icadan tevahhuştan bahsediyoruz. İrtica vardır diyoruz, feryat ediyo
ruz. Heykel dikmeyi istiyenler, ona ilâhi kudsiyet atfedenler... (Gürültüler, 
öyle şey yok sesleri) Müsaade edin, ta eskiden beri vardır. (Yoktur sesleri) 
Onun için biz sevgileri doğrudan doğruya kalblere aşı l ıyal ım. Abdü lhak 
Hâmit ' in, Fatih hakkında yazdığı bir şiir vardır : 

Emsar bahşişindir, ebhar yadigârın. 

Onun için Kore kahramanlar ından bahsediyoruz. Kore kahramanlar ı 

hiçbir heykel istemez. Çünkü onlar ö lmeden o muhit te heykel ler ini dik

mişlerdir, tarihe şanlarını kaydettirmişlerdir. Tarih onların ebediyen 
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kudsiyet ve kahramanlıklar ını anacaktır. Kezalik Türk mil let ine hizmet 
edenler, gerek sağ gerek ö lmüş olsunlar, tarih onlara payını vermişt ir ve 
verecektir. Onun için biz birbirimizi incitmeye kalkışmıyal ım. Öyle her 
parti kendi sevdiğine bir heykel dikerse, yazık, bu milletin buna ne büt
çesi, ne de fikri müsaittir. Çok rica ederim, zararın neres inden dönersek 
kârdır, derler. Binaenaleyh bu sevkedilen kanun her hangi bir zararı ön
lemesi için sevkedilmiştir. Bu kanunu kabul etmek daha doğru olur. Ha
yatta o lmak bir suç mudur, kusur mudur? Hayatta olana heykel d ikmi-
ye l im, fakat onu tebcil edel im. Bu vatanın evlâdı onu takdir eder. Biz 
heykel ini y ıksak da tarih onu takdir eder. Binaenaleyh yapı lmış olan hey
kelleri y ıkmak bir israftan başka bir şey değildir. Fakat heykel yapmak, 
k ime olursa olsun, bir israftır. Tarihin vazifesi bu ilim devr inde, insanla
rı heykel i ile, gözü kulağı ile mi anlatmaktır, yoksa yaptıkları iyikliklerle 
mi? Bütün Türk milleti iyiliği seven, iyiliği tebcil eden büyük bir millet
tir. Onun için vatana hizmet eden kimselerin hizmetlerini millî v icdana 
terkedel im. Gençlik isterse onu takdis etsin, isterse tel'in etsin. Bugün 
memleket te yapı lacak iş pek çoktur. Biz günlerimizi , saatlerimizi filânın 
heykel ini dikel im, filânın heykelini yıkal ım diye geçirmiyel im. Böyle vakit 
geç irmek bence milletin işlerini görmemek, milletin vakit lerini z iyan et
mek demektir . Millet bizden iş bekliyor. Yoksa geçmişe küfür etmek, is
tikbali tel'in etmek değil. Bunlar insanlıkla ölçülemiyecek derecede kü
çük fikirler olsa gerektir. Binaenaleyh arz ettiğim gibi zararın neres inden 
dönersek kârdır. Böyle israfa giden herhangi bir yolu kapıyal ım, evet mil
lî menfaati gözönünde tutaraktan hareket edelim, kendimizi heykel yapa
rak, âbide dikerek millete sevdireceksek buna imkân yoktur. Biz kendimi
zi iyi hizmetlerimizle sevdireceğiz, eserler meydandadır . Hulâsa arz e tmek 
istediğim şudur ki, bu kanunu kabul edelim, israfa müeddi o lmıyal ım. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) - Arkadaşlar, kanunun muhtel i f cepheler i 
hakk ında küçük, küçük itirazda bulunan arkadaşların bâzı endişeler ine 
cevap vermek isterim. 

Bir arkadaş, isimler değişirse bunu belediyelerin e l inden nasıl alaca

ğız, dediler. Gerekçemde tafsilât var, Türk ölüsü adına her türlü âbide, 

hattâ Kabe dahi d ikmek için bu millet kaadirdir ve kadirşinastır. Onlar 

adına her nevi âbide dikilebilir. Bugün değişecek olan isimler Türk ölü

lerinin adına izafe edilebilir. 

Hamdul lah Suphi Beyefendi, İnönü'nün hizmetler inden bahsett i ler. 

Zanneder im, ben burada İnönü'nün hizmetlerini inkâr e tmedim, siyasî 

zühul ler inin münekkid i olabil irim, dedim. Fakat hizmetler inin münkir i 

deği l im. 
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Aziz aksaçl ı Hamdul lah Suphi Beyefendi, beni siz tanımazsınız , fakat 

ben sizi küçük yaştan beri takip ederim, hitabetinizin hayranıy ım, fakat 

o hitabetiniz asîl, doğru ve hakiki fikirler içinde kaldığı müddetçe . 

Muhte rem arkadaşım Kemal Özçoban'a şunu arz e tmek isterim, bu 

milletin evlâtları içinde hiçbir Celâl Yardımcı bu milletin anıt ve âbidele

ri a leyhinde kötü bir şey düşünemez. Taksim âbidesi bir anıttır. Bir hiz

met in anıtıdır. Ne İnönü'nün, ne rahmetl i Atatürk 'ün, ne de Fevzi Çak-

mak' ın değildir. Bütün bir milletin fedakârlık ve hizmetler ini mezceden 

bir anıttır. Bunun kaldırı lması düşünülebil ir mi? Keza Afyon Karahi-

sarı 'nda dikilen anıt, gerçi ben görmedim, bu mahiyette bir anıt o lsa ge

rektir. Keza onun da bekası asıldır. 

Kore şehitlerine sözü intikal ettireceğim. Tahsin Yazıcı bu memleke 

tin evlâdıdır. Onun gibi bir arkadaşım Tahsin Yazıc ı 'dan bahsett i ler. 

Evet, o Tahsin Yazıcı bu milletin evlâdıdır. Karargâhını bu toprağın altı

na nakleden aziz şehit evlâtlar da bu memleket in evlâtlarıdır. (Bravo ses

leri, alkışlar). 

Arkadaşlar , bugün dünya kabul etmiştir ki, ferd yok millet vardır . 

(Bravo sesleri). 

Arkadaşlar , dünya kabul etmiştir ki, milletin umumi zaferi vardır . 

Bugün tarih, tarihçiler, heykeltıraşlar, sanatkârlar, şunun veya bunun 

adına değil bütün toprak altına karargâhını nakledenler adına "Meçhul 

Asker Anıt ı " d ikmek icabettiğinde birleşmişlerdir. (Bravo sesleri). 

Memleket te böyle yüzlerce kahramanlar vardır. (Binlerce sesleri). Evet 

binlerce kahramanlar vardır, Kore kahramanları , Çanakkale kahraman

ları memleket in içinde ve dışında kanlarını dökmüşlerdir . İşte İstiklâl 

Harbi . Bunlar için Meçhul Asker Âbidesi dikilirse bu hem onun, h em de 

bu milletin âbidesi olur. Bu itibarla benim bu tasar ımda asla hakikat la

rı, hizmetleri inkâr eden bir cihet mevzuubahis değildir. İnönü heykel i 

hakk ında yıkılsın demedim. Bir müzede muhafaza edilsin, yar ınki nesil 

takdir ediyorsa diksin, dedim. Yanl ış tereddütlere ve zehaplara meydan 

ver i lmesin. Makabl ine teşmili hakkında mâruzât ım şu idi; ist isna kabul 

e tmiyorum. İstisna kaidesini bozmak istemiyorum. Bir İnönü, bir Bayar, 

gibi memleket in evlâtları bulunabil ir. Birinin kalması , birinin ka lkması 

doğru değildir. Gelel im Avni Bayraktar arkadaşımın görüşüne. 

Avn i Bey arkadaşımız, madem ki biz parti olarak bu zihniyete h izmet 

ediyoruz ve böyle kalacaktır, bir kanun yapmaya ne lüzum vardır? Be

nim gerekçemde bunun hakkında da tafsilât mevcuttur. 
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Ben d iyorum ki, D.P., D.P. olarak kaldıkça bu gibi işler görülmiyecek-

tir. Fakat bunlar hiçbir zaman müeyyide değildir. 

Arkadaşlar ; kanunlar müeyyide olduğu kadar aynı z amanda cemiye

te terbiyeyi ve tehzipkâr kaideler vazederler. 

Ben şunu ist iyorum : Bu memleket in kanunlar ı aras ında D.P. 'nin bu 

şekildeki bir zihniyeti taknin etmiş o lduğunu misali olarak gö zükmüş ol

sun. 

İşte ben im sizden istediğim budur. Yine takdir Heyet i Cel i lenindir. 

(Soldan alkışlar). 

B A Ş K A N - Tasarının tümü hakkında başka söz isteyen arkadaş yok. 

Ancak bir önerge mevcuttur. Onu okuyacağız. 

Yüksek Başkanl ığa 

Hastane, okul, park, meydan ve benzeri müessese ile yaş ıyan kişi ad

larının korunmas ı hakkında kanun tasarısı maşerî v icdana mal o lmadan 

diki lmiş heykel ve konmuş isimleri meşrulaştır ı lacak ve maşer i v i cdana 

mal olacak tasarruflar bir hakaret teşkil edecektir bu itibarla kanun ta

sarısının reddini arz ve teklif eyleriz. 

Sivas Sivas 

Rifat Öçten Nurett in Ertürk 

B A Ş K A N - Önerge tasarının reddi mahiyet indedir . Kabul edenler lüt

fen işaret versinler... (Anlaşılmadı sesleri) 

Efendim, tekrar arz edeyim : Sivas Milletvekili Rifat ÖçtenTe, Nurett in 

Ertürk 'ün bir önergeleri vardır. Tasarının reddini teklif ediyorlar. Bu 

önergeyi yüksek tasvibinize arz ediyorum : Kabul edenler.. . Aks in i i l t izam 

edenler. . . Önerge reddedilmiştir. 

Maddelere geçi lmesini kabul buyuranlar lütfen işaret buyursunlar . . . 

Aks in i i lt izam buyuranlar. . . Maddelere geçi lmesi kabul edilmiştir. 

Hastane, Okul, Park, Meydan, Cadde, Stadyum ve Emsali Müessese 
ve Yapılara Yaşıyan Kişi Adlarının Konmaması Hakkında Kanun 

M A D D E 1. - Şehir, kasaba ve köy meydanlar ına; okul, hastane, park, 

cadde, s tadyum ve emsal i yerlere veya bunlar ın müştemi lât ına, hiçbir 

suretle; yaş ıyan kişilerin heykel ve büstleri diki lemez ve namlar ına anıt 

ve kitabe yapı lamaz. 

Yukar ık i f ıkrada geçen yerlerle âmme hizmetler ine tahsis edi lmiş bi

na ve tesislere de yaşıyan kişilerin adı takı lamaz. 
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Para ve pullarla benzeri şeylere dahi yaşıyan kişilerin ad ve resimler i 
veya bunlar ın özelliklerini belirten yazı ve sair işaretler konulamaz . 

B A Ş K A N - Madde hakkında söz isteyen? 

M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) - Sayın arkadaşlar, kanunun mü
zakeresi esnasında bu kanunun makabl ine şâmil o lmıyacağı mevzuuba-
his edildi. Bendeniz bunu hayretle karşı ladım. Aynı hayreti birçok arka
daşlarda da görmek isterdim. Etrafımdaki arkadaşlar ımda bunu müşaha-
de ettim. Fakat bu fikir karşısındaki reaksiyon, acaba bizim telâkkimize 
ekseri arkadaşlar iştirak etmemelerinden mi ileri geliyor, yoksa bu ma
kabl ine şâmil o lma hükmünün iyi tavzih edi lmemesinden mi ileri gel iyor? 

Şimdi arkadaşlar, bu kanun tasarısı niçin geldi? 

B A Ş K A N - Madde hakkında mı tümü hakkında mı konuşuyorsunuz? 

M U A M M E R ALAKANT (Devamla) - Madde hakkında konuşuyorum 

Reis Bey, bunu siz takdir buyurursunuz. 

Bu kanun tasarısı niçin geldi? Demokrat Parti ikt idara geldiği z aman 
millî irade, B. M. Meclisi, iller ve belediye seçimler inde tecelli ettiği za
man, memleket in birçok yerlerinde, millî büyükler l istesine g i rmemiş 
olan ve belki de ş imdiden isimleri etrafında büyük münakaşa lar toplamış 
bu lunan insanların isimleri; sokaklara, parklara veri lmiş, namlar ına âbi
deler diki lmiş bulunuyordu, yer yer belediyeler karar alıyor, sokaklardan 
bu isimler kalksın diyor. Hükümet bir kararname çıkarıyor, Atatürk ' ten 
başka kimsenin resimleri ve büstleri dairelerde bulunmıyacak diyor. 
Halk Partisi ekseriyetini ihraz etmiş olan bir belediye hayır diyor, bu, 
gayr ikanunidir , ben buna ittiba edemem. Memlekette türlü politik mese
leler çıkıyor. İşte bütün bu mahzurları önlemek, içtimaî, maşer i v icdan
da hâsıl olan teşevvüşü bertaraf etmek ve bundan sonra, falan yerde fa
lan belediyeyi Demokrat Parti kazandı, falan belediyeyi de Halk Partisi 
kazandı diye, her yerde, her belediye ve meclisi umumi ler kendi müna
sip gördükler i adamlar ın heykellerini dikmek imkânından m a h r u m bıra
kı lmak içindir ki, Büyük Millet Meclisine bu teklif sevk edi lmiş bu lunu
yor. Hakikaten madde müphemdir , makable teşmil edileceği hakk ında 
bir hüküm yoktur. O halde bu kanunun hikmeti vücudu çok zaif kalır. 
Demokra t Parti iktidarı ve bizzat bugünkü Cumhurbaşkanı , bugün yaşı-
yanlar için âbideler dikilmesini istememektedirler. Bu husus izhar edi len 
bazı arzular karşıs ında sabit olmuştur. Şimdi bu kanunu ç ıkarmakla 
yalnız Demokrat Parti iktidarı mı men istiyor? Madde müphemdi r . Bu 
kanunu teklif eden Celâl Yardımcı arkadaşımız, öyle tahmin ed iyorum ki, 
bu kanunu teklif ederken sade bundan sonra bu zatların ismine izafeten 
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isim ver i lmemesini değil, aynı zamanda konmuş olan isimlerin de kaldı

r ı lmasını istihdaf etmektedir. 

Şimdi arkadaşlar; bunu bu şekilde ya zabıtla tavzih edel im veyahut 

da bunu bir fıkra ilâvesiyle maddede tavzih edel im. Adalet Komisyonu 

sözcüsü arkadaşımız, eğer bundan evvelki konuşmasında, kanunun ma

kabl ine şâmil olmıyacağı hükmünü başka şekilde ifade etmişlerse lütfen 

tavzih etsinler. Bu maddeden maksat, veri lmiş olan isimler, eğer sahip

leri yaşıyorsa, ister Demokrat Parti büyükler ine, ister bizzat Celâl Ba-

yar'a, isterse Halk Partisi büyükler ine ait olsun, kaldırı lmalıdır. Bu hu

susları Adalet Komisyonunun ve tasarıyı teklif eden Celâl Yard ımc ı arka

daşımız ın tavzih etmelerini ve iltibasa mahal ver i lmemek üzere maddeye 

bir fıkra i lâvesini arz ediyorum. 

B A Ş K A N - Celâl Yardımcı . 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) - Arkadaşlar, mâruzât ımın mukaddemes in -
de demişt im ki : Eğer bu maddenin teklif ettiğim tasarıdan çıkarı lması 
meseles i o lmasaydı ben huzurunuzda söz söylemiyecekt im. Lehde ve 
aleyhte bir hükme varırdınız. Kanun tasarısında kanunun makabl ine 
teşmili var idi, komisyon bunu çıkardı, tevzi edilen suretlerde müşahede 
buyuracaksınız . Bunun içindir ki ben şimdi komisyonun ç ıkarmış olma
sı sebebiyle biraz evvel mütalâa etmiş o lduğumuz birinci maddeye " işbu 
kanun hükümler i makabl ine şâmildir" şekl inde bir fıkra ek lenmesi için 
bir teklif yapt ım. Tasvibinize arz ediyorum. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - Aziz arkadaşlar; bu kanun teklifi dolayısiyle 
ş imdiye kadar konuşulanları hepiniz gibi derin bir heyecan ve hassasiyet 
içinde dinledim. 

Sayın Üstadımız Hamdul lah Suphi ve Remzi Oğuz arkadaşlar ımız ın 

kanunun ileriye ait hükümler taşıması icabettiğini ve makabl ine teşmil 

ed i lmemesini haklı olarak istiyen görüşleri hissiyat ıma tercüman olduğu 

için, ş imdiye kadar sustum. Sayın komisyon sözcüsü kanunun makabl i 

ne teşmili teklifinin Adalet Komisyonu tarafından tasarıdan çıkarıldığını, 

bunun hukuki ahkâma uygun olmadığını tebarüz ettirdiler onu da tas

vip ile d inledim. 

Sayın Celâl Yardımcı , kanunun Meclisçe tasvip yo lunda o lduğunu 

gördükten sonra; eski esbabı mucibesini nüksett irmek istiyor gibi geldi 

bana. 

Bendeniz hukukçu değil im. A m a eskiden beri bi ldiğim birşey vardır, 

kanunlar makabl ine şâmil olmaz, derler. Fakat şimdi teklif ettikleri mad

de ile bu kanun makabl ine şâmil olacaktır. 
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Şunu da arzedeyim ki; bir taraftan memlekette bugüne kadar ge lmiş 

geçmiş , bi lhassa içinde yaşadağımız ve henüz t amamlanmamış olan in-

kilâplar içinde çal ışmış insanlar hakkında tarih kararını versin diyoruz, 

diğer taraftan hemen şu kanunla şu andan itibaren hüküm yazmaya kal

kıyoruz. Hem de menfi bir hüküm. Yani tarihe terketmek istediğimiz 

hükmü bugün oturup yazal ım diyoruz, tezat içindeyiz. Bu, mant ık bakı

mından, hukuk bakımından tezatlıdır. Kaldı ki, hiçbir şahsa temas e tme

den, sadece tarihte gelip geçmiş Türk büyüklerinin bir bahtsızl ığı o larak 

tespit ett iğim bir noktayı şimdilik, şu kadarcık; huzurunuzda, mil letin 

huzurunda arzedeyim, Türk büyükleri , Türklere hizmet eden insanlar 

b i lhassa son iki asır içinde gelip geçenler, hayatlarının son demler inde, 

ne o lmuşsa o lmuş, yere çalınmışlardır. 

Bunda çeşitli harici tesirlerin büyük rolü o lmuş, çeşitli dahilî kıs

kançl ıklar rol oynamıştır. Fakat bir dava olarak arzediyorum, icabederse 

münakaşas ın ı uzun uzun yaparız. Son iki asır içinde gelmiş, Türk Mil le

tine hizmet etmiş büyük insanlar hayatlarının sonunda da ima yere ça

l ınmışlardır. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Bu millet öyle şey yapmaz . 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Bu millet değildir. Celâl Bey bana fazla 

açıklatt ırma... Onun için bu millete mal etmemesini Celâl Yard ımcı 'dan 

rica eder im. Bu millet gözleri önünde, kendi büyükler inin yere ça l ınma

sının hazin manzaras ı ile karşılaştırılmıştır. 

İkincisi, bazı şahısların isimlerini saydılar, şahısların yüzüne karşı 
medih etmek dalkavukluk olduğu gibi, devirleri geçtikten sonra zemmet 
mek de iyi bir ahlak değildir. İktidarda bulunarak, bâlâda oldukları za
man insanlara kafa tutmak büyük bir karakterdir. Fakat iktidarlarını 
kaybett ikten sonra onları tehzile kalkarsak bu iyi bir karakter değildir. 
Nihayet bir çift sözüm daha var : Düşenlere dokunmaya l ım. 

Arkadaşlar , İnönü ile fazla uğraşmayal ım. Milletin hoşuna gitmiyor. 

Hoşuna gitmiyor, istemiyor arkadaşlar. (Alkışlar) 

M E H M E T Ö Z B E Y (Burdur) — Sayın arkadaşlar; küçük bir m ü h i m 

noktaya işaret edeceğim. 

Maddede hastane, okul, park, meydan, s tadyum gibi yer lere de yaşı-

yan kimseler in adlarının konulmaması hakkında bir kayıt vardır. 

Sayın arkadaşlar; bu maddeyi kabul ederken şu noktaya dikkat na

zarlarınızı çekmek ist iyorum. Birçok vatandaşlar var ki, b i lhassa hasta

ne yapt ı rmak için varlarını yoklarını bağışlıyorlar, buna hepimiz şahidiz. 
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Binaenaleyh mümkünse bu kel imenin çıkarı lmasını rica edeceğ im. Bu

nun için de bir önerge ver iyorum. 

B A Ş K A N — Sinan Tekel ioğlu. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Seyhan) — Sayın arkadaşlar; hepiniz bi l iyorsu

nuz ki, 30 seneden beri ikt idarda bulunan Halk Partisi, ki, o part inin 

iç inde biz de bulunduk, kimin gönlünü yapmak istiyorlarsa bir yere 

onun ismini vermiştir, Millet onun isminden nefret ettiği, üzer ine tükür

düğü halde onu orada ipka etmiştir ve milletin nefretini kazana kazana 

bugünkü vaziyete düşmüştür. 

Sayın arkadaşlar; insanlar takdirkâr bir vaziyette yollara, mektep le

re, hastanelere bazı isimler vermişlerdir, mese lâ Adana 'ya varırsanız 

memleket in herhangi bir şehrine giderseniz paşalı, paşasız olarak falanın 

mektebi , falanın caddesi gibi 20-30 tane mektep ve cadde görürsünüz. 

Arkadaşlar ımız ın bazıları takdirsizlik olur, dediler. Bu mil letin o ka

dar takdirkâr vaziyeti vardır ki, herkesin hizmeti, onun sinesinde ç izmiş 

o lduğu hari tasında tamamiyle ayarlanmıştır. Hiçbir zaman Türk milleti 

kendis ine hizmet edenleri unutmamışt ır . A m a hizmet etmediğ i halde ve

ya hizmeti kadar kötülük etmiş olanları da hizmet edenlerden ayırmıştır. 

Bendeniz hiç kimseyi z ikretmemek şartiyle söyleyebil ir im ki, Demokrat 

Parti seç im propagandalar ında mesela İnönü meydanı diye bir meydan

da konuşurken, Türk milletine bu meydanın isminin millet meydan ı di

ye değişt ireceğimizi söylemiştik. Bi lhassa Adana namzetler i . 

A radan zaman geçti; biz İnönü'nün hizmetlerini, İnönü 'nün kusurla

rını, İnönü 'nün kabahatlarını ne kadar bil iyorsak, tarih de o kadar bil

mektedir . 

Hiç şüphe yok ki, bugüne kadar tarihe ait hepiniz bi l iyorsunuz, en 

m ü h i m ves ika yalnız ve yalnız Halk Partisinin Kongres inde söy lenmiş 

olan Mustafa Kemal ' in Atatürk 'ün nutkudur. Biz el imizdeki bu fermana 

göre bugün karar veriyoruz. 

Mese la Kâz ım Karabekir Paşa hizmet e tmemiş midir? Soruyorum si

ze. Bütün Şarkı baştan başa istila eden Ermenistan' ı or tadan kaldıran o 

değil midir? Acaba Kâzım Karabekir Paşa'nın ismini o eserde görüyor 

musunuz? Biz bu işi tarihe bırakacağız. Tarihe bırakacağız da ne 

yapacağ ız? Bekleyeceğiz. Sağ olanların isimlerine izafe edi len yol ve mü

essese isimlerini de kaldıracağız. 

Eğer bu kanunun makable şâmil o lmadığını ileri sürer ve o suretle 

kabul edersek, belediyelerin değişt irmiş o lduğu isimler tekrar geri gele-
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cek. Böylel ikle Milletle Meclisi tezada düşecektir. Bendeniz bu kanunun 
makab le şâmil olması kanaat indeyim. Türk milleti de bunu istiyor. Ma-
kamble teşmil etmezsek milletle temas dahi edemeyeceksiniz . Bunu da 
hat ır lamanız ı hepinize arzederim. Yine karar, yüksek mefkurenizden çı
kacak karardır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — Efendim, bu birinci madde he

men mevzuumuzun büyük bir kısmını içine aldığı için heyeti umumiyes i 

hakkında görüşür gibi bir eda ile görüşeceğim, affınızı ist irham eder im. 

Şimdi arkadaşımız Cezmi Türk bi lhassa makabl ine teşmil ed i lmeme

si yo lundaki fikirlerini serdettikten sonra söz a lmak zaruret inde ka ld ım. 

Esasen Adalet Komisyonu sözcüsü de aynı fikirde idiler. 

Arkadaşlar, bir kanun makabline ne zaman şâmil olur, ne zaman ol

maz? Nazariyeciler bu prensibi vazederken iktisap edilmiş hakları bertaraf 

e tmemek endişesiyle bu prensibi koymuşlardır. Şimdi biz mevzuumuzu 

ele alal ım; ben şahsan bu kanun teklifinin lehindeyim ama, tedvin şekli 

ve esbabı mucibesi üzerinde birtakım muarız o lduğum kısımlar da var. 

Bir defa arkadaşlar, biz makabl ine teşmil edersek ne gibi haklar ı ih
lal e tmiş oluyoruz, bunu düşünel im. Namına heykel diki lmiş, namına 
köy isimleri veri lmiş olan yaşıyan kimselerden bir kaçını hat ır layal ım: Bu 
yaşıyanlar ın, bu kanunla hakları kaldırılıyor mu? Veya bunlar ı bertaraf 
edersek haklarına halel vermiş olacak mıyız; (Hayır sesleri) O halde, bu te
lifi kanunî kabul edildiği takdirde heykelleri diki lmiş olan insanlarla, 
isimleri meydan veya parklara veri lmiş olan kimseler in haklar ına hiçbir 
halel gelmiyor. Çünkü hak sahibi onlar değildir. 

Aks ine olarak, Celâl Yardımcı arkadaşımızın dediği gibi, makab l ine 

teşmil edersek hak sahiplerinin haklarını ihlal etmiş olacağız. Bu hak sa

hipleri kimlerdir? Bunlar şahıslar değil, belediyeler, şehirler ve köylerdir. 

Bir belediyeyi ele alal ım, kendi hududu dahil inde bir park içerisinde di

ki lmiş bir heykelin oraya konmasını ve memlekette o şahsın sevil ip se

vi lmediğini tayin ve takdir belediyeye aittir. Size biran için şu noktayı te

barüz ett irmek isterim: Sevi lmeyen bir adamın heykel i bir şehir veya bir 

köy içine dikilmiştir; eğer bu kanun makabl ine teşmil edi lmezse; sev i lme

yen o adamın heykelini oradan belediye kaldıramayacak demekt ir . Bu 

suretle belediyenin hakkını ihlal etmiş oluyoruz. Sev i lmeyen adamın hey

keli, o adam yaşadığı müddetçe yer inde kalacaksa, onun hakkındaki hal

kın hissiyatı nefret ise, ruhları üzerine fena tesirleri hâsıl olacaktır. Bina

enaleyh bir taraftan makabl ine teşmil edelim diyorum, bir taraftan da 

makabl ine teşmil ederken kayıtlar koyalım diyorum. Cezmi Türk arka-
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daş ım af buyursun sevi lmeyen bir adamın büstünün diki lmesi nasıl na

hoş bir tesir bırakırsa sevi lmeyen insanın büstüne bakmak nasıl azap ve

riyorsa işte o azabı kaldırmak sizin vezifenizdir. Bunu istemek ise vatan

daşın hakkıdır . Ben buna muhali f im, işte ikisini telif ederek dördüncü 

bir madde hal inde eklenmesi icabeden bu noktalara arzett im. 

B A Ş K A N — Süreyya Endik. 

S Ü R E Y Y A ENDİK (Çanakkale ) — Muhterem arkadaşlar, takdir buyu

rursunuz ki, söz almak niyetinde değildim. Ancak Cezmi Bey arkadaşımı

zın bir konuşmas ı beni huzurunuza ç ıkmaya icbar etti. Arkadaş lar Cez

mi Türk arkadaşımız aşağı yukarı şöyle bir cümle kullandılar; bu iktidar 

el değişt irmesi vaziyeti dış tesirler ve iç kıskançl ıklardan olmaktadır . 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) — Öyle değil, yanl ış anlaşılmıştır. 

S Ü R E Y Y A ENDİK (Devamla) — Öyledir, benim ve ekseriyet in anladığı 

budur. 

B A Ş K A N — Böyle değildir diye tasrih ettiklerine göre mesele kalma

mıştır. 

S Ü R E Y Y A ENDİK (Devamla) — Çok rica eder im Sayın Başkan, tasrih 

e tmek başkadır , anlaşılan mâna başkadır. Onun için arzed iyorum ki, 

kıskançl ık deyince bu seçimi onun bunun kaprislerine alet olarak kazan

dığımız manas ı çıkar. Halbuki bu davaya kıskançlık dolayısiyle değil. Ce

lâl Bayar ve arkadaşları bu memlekete olan sevgileri ve bağları dolayısiy

le atı lmışlardır. Bir Türk olmak itibariyle konuşurken sözün her cephe

sini düşünmek mecuriyet indeyiz ve memleket in eski kıymetler ini de her 

ne sebeple olursa olsun hakir görecek vaziyette değiliz. Bu it ibarla her

kes mevki ini bilmelidir. 1940'tan 1950'ye kadar bu memleket i bir çete gi

bi idare edenlerin heykel lerine ve büstlerine bu memleket ve millet ta

hammül edemeyecekt ir arkadaşlar. 

B A Ş K A N — Muammer Alakand. 

M U A M M E R ALAKAND (Zonguldak) — Sayın arkadaşlar ım, maruzat ı 

ma veri len cevaplardan, iki noktanın yanlış anlaşıldığının ifade edildiği

ni gördüm. Bunların birisi sanki adeta maksadımız İnönü imiş gibi... 

AVNİ D O Ğ A N (Yozgad) — Gayet tabiî. Başka niçin konuşuyorsun. 

M U A M M E R ALAKAND (Devamla) — Avni Doğan Bey, biz bü tün haya

t ımızda açık konuştuk. Bizim vasfımız, açık konuşmakt ır . Eğer İnönü'ye 

mütevecc ih bir hareket olsaydı şimdi ben burada ne İnönü'yü medhü se

na edecek vaziyetteyim, ne de onun aleyhinde konuşacak vaz iyet tey im. 

14 Mayıstan evvel İnönü ve İnönü İdaresi ile şiddetle mücade le eden ar-
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kadaşlar ınızdan biriyim. Demokrat Parti içerisinde de şiddetçi addedi len
lerdenim. Vakta ki. Demokrat Parti iktidarı aldı, bir daha bir yerde İnö
nü hakk ında bir sözü ağzıma almadım. Onun için bu tekliften maksat , 
yalnız İnönü değildir. Bu memlekette yalnız İnönü için âbideler d ik i lme-
miştir. Yalnız onun isimleri sokaklara veri lmemiştir. Bizzat İnönü 'nün bir 
daha â m m e hizmetlerinde kul lanmadığı ve parti namzedi olarak mil letve
kili namzed i göstermediği adamlar ın isimleri hâlâ meydanlarda caddeler
de durmaktadır . İzmir'de hâlâ Mareşal Voroşi lof caddesi vardır . Bir ada
mın namına heykel dikilip diki lmeyeceği ö lümünden evvel belli o lmaz. 
Eğenin bir ovasında bulunan Sart Kırallığına vaktiyle Yunan hakimi So
lon geldiği zaman, bir adam hakkında ölmeden hüküm ve rmem demişt ir . 

Bugün, başka bir milletin vaktiyle birer millî kahramanı oldukları 
halde son hayatlarını millî hain olarak tamamlamış olanlar vardır. (Peten 
gibi sesleri) Hayat lar ında onlar için abide dikilmez, onların adları sokakla
ra ver i lmez. Binaenaleyh hedefimiz İnönü değildir. Umumi bir prensip 
vazediyoruz, bundan sonra memleket içinde huzur ve sükununu temin 
etmek, hadiseleri önlemek için bunu yapmak istiyoruz. 

İkincisi; makabl ine teşmil o lunması meselesi; bu bir hukukî me fhum
dur, burada makabl ine teşmil gibi yeni bir hüküm ihdas etmiyoruz. Yal
nız yeni bir hüküm koyuyoruz, diyoruz ki : Memlekette yaş ıyan insanla
rın adları, veri lmiş oldukları yerlerden kaldırılır, oralara başka isimler ve
rilir, bunlar olduğu yerden kaldırılır ise bu bir müktesep hakkın ihlâli de
ğildir. Eskiden yapı lmış olan bir kanunla, bir vatandaşa, bir ferde bahşe
di lmiş bir hakkın ortadan kaldırı lması mevzuubahis değildir ki, bu kanu
na koyacağımız hükmün makabl ine şümulü olup olmadığı gibi bir mese
le çıksın. Â m m e nizamı için bir hüküm vaz'ediyoruz ki, yaş ıyan kişilerin 
adları kaldırılır. Makable şamil diye birşey mevzuubahis değildir. 

Onun için bendeniz bir takrir hazırladım, takdim ed iyorum ve diyo
rum ki : 1 inci maddenin birinci f ıkrasından sonra aşağıdaki f ıkranın ila
vesini teklif ederim : 

"Yukar ıda yazılı isimler, bu kanunun neşri tarihinde yaş ıyan adlara 

izafe edi lmişse bunlar kaldırılır." 

Bunu tensibinize arzediyorum, bu metin kabul edi ldikten sonra y ine 

Adale t Komisyonuna gidecek, komisyon derhal müzakere edip, rö tuşunu 

yapt ıktan sonra, redaksiyon bakımından mütalâasını bi ldirecektir. 

B A Ş K A N — Ümran Nazif, buyurun. 

Ü M R A N NAZİF Y İĞİTER (Konya) - Muhterem arkadaşlar; esasen şe

dit bir ihtiyaca cevap vereceğini ummadığ ım, bu Kanun Tekli f inin birin-
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ci maddes ine ilave edi lmek istenen makabl ine teşmil, cümles i c idden 

üzer inde duru lmaya değer bir cümledir. 

Bir kere bu madde hükümler ini makabl ine teşmil edi lmesini kabul 
ettiğimiz takdirde umumî kanun tedvin usullerine mugayeret te bulun
m u ş olacağız. 

Arkadaş lar ım; hepiniz hatırlarsınız ki bir kanunun; umumiye t , da-

imîlik ve samimiyet prensipleri içerisinde ıstan icabeder. 

M u a m m e r A lakand arkadaşımıza bendeniz de soruyorum, buyurdu
lar ki buradaki maksadımız sadece İnönü değildir. Şu halde k imdir? 

Ben de kendilerine şu cevabı veririm. Bu memlekette birçok kimsele
re ait mahal le ve köy isimleri vardır, fakat diki lmiş İnönü'nün heykel in
den başka heykel hat ır lamıyorum. Binaenaleyh böylece makabl ine teşmil 
h ü k m ü ile kazma ve küreği ele alarak yıkı lması emrini vereceğimiz hey
kel İnönü 'nün heykeli olacaktır. Bugün zaten belediyeler mahal le isimle
rinin tebdili işini ikmal ediyorlar. İzmir'deki Celâl Bayar Bulvarı Talât Pa
şa Bulvarı hal ine gelmiştir. Ankara 'daki Saraçoğlu Mahal lesi Namık Ke
mal Mahal les i haline gelmiştir. Binaenaleyh bendeniz bir kere bu şekil
deki teşmilin, nasıl ki geçenlerde Atatürk tasarısı münasebet iy le Anaya
sa'nın 90 ıncı maddes ine ist inaden bir imtiyaz mahiyet inde kanun çıka
r ı lamayacağı mütalâasını izhar eden Meclis'e şunu hatır latayım ki bu bir 
imtiyaz değildir ama bir şahsın dikilmiş heykel lerinin y ıkı lması yo lunda 
bir kanun maddesinin kabulüne gidiyoruz. Yani binnet ice bir şahıs hak
kında kanun çıkarmış oluyoruz. 

İkinci bir noktayı da müsaadeniz le arz edeyim. 

Yıkı lacak veya kaldırılacak olan heykel bir sanat eseridir arkadaşlar . 
Bugün Garb memleket ler inde şu veya bu suretle h imaye ve teşvik edilen 
sanat eserlerinin, bir heykel in kaldırı lması yo lundaki bir h ü k m e bende
niz maatteessüf rey vermeyi kendi telâkkilerime mugayir h issetmekte
y im. Bu noktayı da yüksek nazarlarınıza arz etmek isterim arkadaşlar. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

B A Ş K A N - Abdürrahman Fahri Ağaoğlu. 

A B D Ü R R A H M A N FAHRİ A Ğ A O Ğ L U (Konya) - Muhterem arkadaşlar, 

biz bu Kanunla bir usul kabul etmiş olacağız. Senelerce sui ist imal edil

miş , israfa sebep olmuş, birtakım ahlâksızl ıklara sebep o lmuş , birçok 

maddî ve manevî kötülükleri önleyeceğiz. Memleket harap, bakımsız ; 

halk fakir, dış ticaretimiz -b i raz sonra göreceğiz, bugünkü ruznamemiz -

dedir- dış ticaretimiz bizi utandıracak vaziyettedir. Belçika gibi Türki

ye 'nin y i rmide biri, otuzda biri olan bir devletten dahi dış t icaretimiz dü-
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şüktür. Böyle suiistimal edi lmiş bir işi şimdi sağlam bir usule bağ layaca
ğız. İsrafa meydan vermeyeceğiz , riyaya meydan vermeyeceğiz . 

Bu gibi usul kanunlar ında da ima mevcut vaziyet geçici madde le rde 

telif edilir, ıslah edilir. Aksi takdirde bu usulün kıymeti yarı yar ıya düş

müş olur. 

Burada müktesep hak, makable şâmil olur o lmaz hususunda endişe
ye maha l yoktur. Çünkü müktesep hak yoktur. Eğer mevcut heykel ler 
temsil ettikleri kimselerin malı ise, istedikleri yere götürsünler . Heykel ler 
Devletin malıdır. Madem ki, Devletindir, ona istediği gibi tasarruf eder. 
Buna kim karışabil ir? 

O n u n için arkadaşlar bu Tasarının bir geçici madde ile ikmâli ve hal

kın arzusuna göre düzelt i lmesi lâzımdır. Arkadaşlar da bunun için tek

liflerde bulunmuşlardır . (Bravo sesleri) 

BAŞKAN - Cezmi Türk. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - Efendim deminki maruzat ım başta Süreyya 
Endik arkadaş ım o lmak üzere, bazı arkadaşlar taraf ından yanl ış anlaşı l
dı. Ben zannediyorum ki, şunu tebarüz ettirdim. Son iki asırda yet işen 
Türk büyükler i bin türlü şekilde yere serilmiştir. Bunu hat ırda tutma
mız lâzımdır dedim. O büyükler ki, hayatlarını feda edecek şeki lde istih
kar edercesine bu memlekete yüksek hizmetler ifa etmişlerdir. Y ine ; Sü
reyya Endik arkadaş ımdan rica ederim ki; Sü leyman Paşa isminde bir 
Türk büyüğü vardır. Bütün hayatı kahramanl ık ve her türlü sahada, 
edebiyatta, tarihte büyük hizmetlerle geçmiş ve nihayet genç yaş ta en 
büyük düşmanımız olan Rus la ra karşı Serdarı Ekrem olarak savaşmış 
muzaffer o lmuş bir komutandır . Bu savaş b i tmeden Bağdat 'a sürgün 
edi lmiş orada ö lmüş; bugün mezarı dahi meçhuldür. Süreyya Endik ar
kadaş ımdan tekrar rica ederim bunu bir misal olarak arz ett im. Daha 
benzer ler i çoktur. Onları düşünsünler . 

Arkadaşlar , şuradaki müzakeremizde dahi ayrı ayrı fikirlerde bu lun

mamız , Kanunun makabl ine teşmil edilmesi hal inde mil let imiz aras ında 

nasıl bir mücadeleye sevkedeceğini göstermektedir. Bi lhassa Fahri Ağa

oğlu arkadaşımız ın dikkatini çekerim. Memleket imizde istikrarı bozmak, 

dünyan ın tehlike içinde ve memleket imiz in harbe girmesi mevzuubah is 

olan şu önümüzdek i aylarda bir sükûn bozukluğu, bir istikrarsızl ık ve 

bir kördöğüşü yaratmak istiyorsak bundan daha iyi bir şey yoktur . Şu

nu kabul ve tasdik etmek lazımdır ki; İnönü'nün heykel lerini kaldıral ım 

diyenler olabileceği gibi, kaldırmayal ım diyenler de olacaktır. Hattâ mey

danlar ından ismini silelim diyenler olacağı gibi si l indikten sonra da gidip 
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tebeşirle tekrar o ismi yazanlar zuhur edecektir. O vakit yeni yeni kanun

larla tebeşirle yazanlara boya ile yazanlara, levha asanlara şu şu cezalar 

verilir diye mi uğraşacağız? Ve böylece inkılâbımızı karikatürize edecek 

ve mil let imizi birbirine düşürecek bundan daha esaslı bir buluş ve daha 

esaslı bir madde tedvin edi lemez. Bizim üzerimize aldığımız vekâlet ; bizi 

bu resimle, heykelle geçmiş isimlerle uğraştıracak vekâlet değildir. Mille

timize manen vadettiğimiz büyük işler vardır. Bu büyük işlerle uğraşa

l ım! Bir nevi şahsa taallûk eden ve şahıslarla alâkalı iş lerden vazgeçe l im. 

(Alkışlar) 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) - Usul hakkında söz ist iyorum. (Şu 

usulü bırak sesleri) 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun usule dair söz istiyorlar. 

Buyurun. 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) - Arkadaşlar; ben usul için huzurunu

za ç ıkmak istemiyorum ama mecbur kal ıyorum. Müsaade ederseniz ev

velâ İçtüzük'ün 77 nci maddesini okuyayım ve ondan sonra da ufak bir 

izahta bulunayım. Maddeyi arzediyorum: "Kamutayca ret lenen tasarı ve

ya teklifler aynı toplantıda bir daha Meclis'e sunulamaz" Ş imdi de elimiz

deki teklifin birinci maddes in in son fıkrasını okuyayım : "para ve pullar

la benzeri şeylere dahi yaşayan kişilerin ad ve resimleri veya bunlar ın 

özell iklerini belirten yazı ve sair işaretler konulamaz" Bundan iki ay ev

vel bu konuda bir teklif, Sani Yaver tarafından yapı lmışt ı . Komisyonlar 

ve Yüksek Mecl is bunu reddetti . (Meclis'e gelmedi sesleri) Mecl is 'e geldi ve 

reddedi ldi . Bendeniz bunun esasını tetkik ettim ve öğrendim, ondan son

ra huzurunuza çıktım. İçtüzük'ün bu maddesi karşıs ında bu fıkranın 

buradan çıkarı lması lâzımdır. Bunu hatır latmak için kürsüye ge ldim. 

Maruzat ım bundan ibarettir. 

SANİ Y A V E R (İstanbul) - Kardeşler im, para, pul hakkındaki teklifim 

Mal iye encümeninde gerçi ret edilmişse de, bu ret şu suretle vâki oldu: 

"Hükümet zaten bu meselenin üzerindedir. Bugün yeni paralar Lond

ra 'da tabedil iyor." A r zum buraya aksetmemişt ir , yani Mecl is taraf ından 

ret edi lmemişt ir . Tashih edi lmesini rica ederim. 

İZZET AKÇAL (Rize) - Efendim, bu mevzu üzerinde Sani Yaver arka

daşımız ın teklifi Maliye Komisyonunda tetkik edildi. Medeni memleket 

lerdeki usul ve teamüller inceden inceye gözden geçirildi. Ve dendi ki: bu

nun için bir kanuna lüzum yoktur. Bu, Meclis 'e arz edildi, Meclis ' i âli tas

v ip etti. Binaenaleyh arkadaşımız ın usul hakkındaki dileği yer indedir . 

Son fıkranın tasarıdan çıkarı lması lazımdır. 
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B A Ş K A N - Tasvibinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar. . . Kabul e tme
yenler. . . Birinci madde komisyona iade edilmiştir. 

Bursa 
N. Yılmaz 

Bursa 
H. Ayan 

Trabzon 
S. F. Kalaycıoğlu 
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B A Ş K A N - Tetkik ederiz efendim. Söz Avni Doğan arkadaşımındır . 

AVNİ D O Ğ A N (Yozgat) - Muhterem arkadaşlar; bu mevzu üzer inde 
konuşmak niyetinde değildim. Esasen... (geçmişte bir gün sesleri) Bazı arka
daşlar ımız mizaha meyyaldirler. Lûtuflarından istifade ed iyorum. 

Halk Partili o lup bu mevzuda samimi de olsa konuşmak bir sanatkâr 
işi olacaktır. O itibarla konuşmayı arzu etmiyorum. Yalnız M u a m m e r Bey 
arkadaşımız "açık olarak konuşal ım" sözümü başka mânada aldılar. Ben 
bu sözü söylerken bunun mefhumu muhalif i olan demokrat lar açık ko
nuşmaz diye birşey söylemedim. Bilâkis bu mevzuda en güzel sözleri de
mokrat arkadaşlar söyledi, biz söylemedik. Böyle bir mânaya a lmamala
rını r ica ederim. Yani açık konuşmuyoruz dediğim nokta şurasıdır: Ka
nunun maziye teşmil edi lmesinden kastedilen hedef İnönü heykelidir. 
Burada İnönü'yü müdafaa etmeyi arzu etmiyorum. Arkadaşlar da söyle
di. Bunu tarih ve millet yapmaktadır . 

Arkadaşlar , bu mevzuu bir taraftan tarihe bırakırken diğer taraftan 
h ü k ü m koyuyorsunuz. Bu hüküm müspet veya menfi memleket iç inde
ki reaks iyonunu arkadaşlar tebarüz ettirdiler. Ben Halk Partili o larak bu 
nokta üzer inde durmayacağ ım. Bilhassa siz, bir mücade le ile İsmet İnö
nü 'nün mensup olduğu parti ile mücadele ile iş başına gelmiş insanlar
sınız. Bu sebeple bu meselede hükmü tarihe b ırakmanız yer inde olur." 

B A Ş K A N - Efendim, usule mütaall ik olarak zikredilen ve evvelce Ka
mutayda reddedildiği bildirilen, bu defa bu teklifin birinci maddes inde 
yer alan nokta hakkında komisyonun noktai nazarını an lamak iyi ola
caktır. 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) - Tetkik edi lmek üzere bir inci 
madden in komisyona iadesini rica ederim. 

B A Ş K A N - Efendim, şehir cereyanı kesilmiştir, tahmin ed iyorum ki, 
sesimi heyeti âliyeye işittirebilirim. 

Birinci maddenin komisyona iadesi hakkında bir önerge var. Önerge

yi okutuyorum : 

Yüksek Başkanl ığa 

Usule müteal l ik hususun tetkiki için maddenin Adalet Komisyonu 'na 

iadesini r ica ederiz. 
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Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın, Hastane, Okul, Park, Meydan, 

Cadde, Stadyum ve Emsali Müessese ve Yapılara Yaşayan Kişi Adları

nın Konmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Adalet Komisyon

ları raporları (5) 

B A Ş K A N - Efendim, bu Kanun Teklifinin birinci maddes i komisyona 

gitmişti . Komisyondan rapor gelmiştir. Rapor okunacakt ır . 

Adalet Komisyonu Raporu (6) 

T .B .M.M. 

Adalet Komisyonu 1 .VI. 1951 

Esas No. : 2/14 

Karar No. : 38 

Yüksek Başkanl ığa 

Ağr ı Milletvekili Celâl Yardımcı 'nın, Hastane, Okul , Park, Meydan, 

Cadde , S tadyum ve Emsali Müessese ve Yapı lara Yaşayan Kişi Adlar ının 

Konmamas ı Hakkında Kanun Teklifinin Yüce Kamutay ın 21.V. 1951 ta

rihli 79 uncu Bir leşiminde görüşülmesi s ırasında 1 inci madden in son 

fıkrasının evvelce İstanbul Milletvekili Dr. Sani Yaver taraf ından teklif 

edil ip reddedi len kanun teklifi ile bir tedahül yapıp yapmadığ ın ın ince

lenmesi ileri sürülmüş ve bu cihetin tetkiki için de kanun teklifi Komis

y o n u m u z a havale ve tevdî edilmiştir. 

Dr. Sani Yaver ' in teklifine mütaall ik olan dosya Komisyonumuza celp 

edilerek incelendi. 

Evvelce yapı lan bu teklifin, yeniden bastırı lacak para, pul ve sair bi

l û m u m evrak üzerine konacak resim ve remizlere ait o lduğu, konunun 

Mal iye Komisyonunda müzakere edildiği, ve neticede para ve emsal i şey

lere konacak resim ve remizler için Meclis' in 12.V. 1944 tarihli ve 1397 

sayılı Kararı gibi bir karar alınabileceği ve binaenaleyh bu işin bir kanun 

mevzuu olmayacağı kararına varı lmış ve reddi hususunda haz ır lanan ra

porun Kamutay ın 8.XII.1950 tarihli 16 ncı Bir leşiminde kabul edildiği 

anlaşı lmıştır. 

Yapı lan bu inceleme ve görüşmelerden sonra Dr. Sani Yaver ' in kanun 

teklifinin, Celâl Yardımcının kanun teklifi ile münasebet ve alâkası o lma

dığına, ve bir gûna tedahül de yapmadığ ına oy birliğiyle karar veri lmiştir. 

(5) Tutanak Dergisi, C.8, s. 117-120, T. 8.6.1951 

(6) Tutanak Dergisi, C.8, B. 87, S. Sayısı 71 'e ikinci ek 
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Başkan yer ine 
Balıkesir 

Balıkesir 

V. Asena 

Çorum 

H. Ortakcıoğlu 

Samsun 

F. Tüzel 

BAŞKAN - Rapor okunmuştur . 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siirt) - Söz ist iyorum rapor hakkında. 

Sayın arkadaşlar, Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı 'n ın, Hastane, Okul , 

Park, Meydan, Cadde, Stadyum ve Emsali Müessese ve Yapı lara Yaşayan 

Kişi Adlar ının Konmamas ı Hakkındaki Kanun Teklif inin ilk görüşmes in

de bendeniz birinci maddenin son fıkrasına itiraz etmişt im ve demiş t im 

ki, aynı mealde bir teklif İstanbul Milletvekili Sani Yaver taraf ından ya

pı lmıştı ve bu teklif Yüksek Heyetçe reddedilmişti . İçtüzük hükümler ine 

göre reddedi len bir teklif bir sene geçmedikçe bir daha yüksek huzura ge

lemez demişt im. Bu teklifim üzerine incelenmek üzere komisyon raporu 

Adale t Komisyonuna iade edilmişti. Şimdi yüksek huzurunuzda okunan 

raporda Celâl Yardımcı 'nın teklifiyle Sani Yaver ' in teklifi aras ında bir m ü 

nasebet bulunmadığ ı neticesine varı lmış ve rapor o yo lda tanz im edi lmiş

tir. Ş imdiki maruzat ım, uzun uzadıya zihinleri y o rmamak için meseley i 

basi te irca etmek ve bir iki mukayese ile bu iki teklifin bir o lduğunu yük

sek ıttılaınıza arz etmekten ibarettir. Takdir Yüksek Heyet inize aittir. 

Sani Yaver ' in teklifinin birinci maddesini okuyorum" "Yeniden bast ı 

r ı lacak kağıt ve madenî paralarla, tahvil, çek, pul vesaire b i lûmum evrak 

üzer ine yalnız Cumhuriyet in Banisi olan Atatürk 'ün resmi. . . " diyor. Yan i 

yalnız ö lmüş bir insanın resmi konacak, diyor, (yok sesleri ) . Bunun mef

h u m u muhal i f inden şu çıkıyor: Yaşayanların resmi konmayacak . 
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Kamutay ın yüce tasvibine arz edi lmek üzere Yüksek Başkanl ığa su

nulur. 

Bu Rapor 
Sözcüsü 
Ankara 

M. Erkuyumcu. O. Ş. Çiçekdağ 

Kâtip 

Çankır ı Çoruh 

C. Boynuk M. Güney 

Elazığ İstanbul 

H. A. Yöney A. Moshos 

Seyhan 

S. Serçe 

http://Boyn.uk
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Şimdi Celâl Ya rd ımc ın ın teklifini okuyorum: "Para ve pul larla benze

ri şeylere dahi yaşayan kişilerin ad ve resimleri veya bunlar ın özell ikleri

ni bel irten yazı vesair işaretler konulamaz. " 

Sani Yaver Arkadaşımız diyor ki, bası lacak paraya yalnız bir kişinin 

resmi konacak. Diğer teklifte deniyor ki, yaşayanlar ın resmi konmaya

cak. Yani ilk teklifte ölenin resmi konacak, yaşayanlar ın konmaz . Esasen 

ikinci teklifte de yaşayanların resmi konmaz, denmektedir . Takdir Yük

sek Heyetinizindir. 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) - Efendim, Sani Yaver arkadaşı

mızın teklifi gayet açıktır. Para, pul ve tahvilât gibi kağıt k ıymet lere yal

nız ve yalnız Atatürk 'ün resminin bası lmasını teklif ve ifade ediyor. O da, 

cumhur iye t in banisi olması itibariyle. 

Celâl Yard ımcı arkadaşımızın teklifi ise büsbütün başkadır , bu mâ

nada değildir. Diyor ki; yaşayan kişilerin resmi, heykeli buraya, şuraya 

dik i lmeyecek veya konmayacaktır . Bu iki teklif arasında kat iyen hiçbir ir

tibat ve münasebet yoktur. Ölen kimse bir kahramandır . Atatürk ' ten 

gayrı bir insandır, onun resmi de, heykeli de büstü de yapılabil ir. O, mil

lî v icdanın takdirine bağlı bir keyfiyettir. Binaenaleyh katiyen bununla 

münasebet i yoktur, komisyon raporunun kabulünü rica eder im. 

M E H M E T DAİMİ SÜALP (Siirt) - Efendim, zaten bu teklifin reddinin 
muc ip sebebi sadece ve yalnız münasebetten de ileri ge lmiyordu, başka 
bir sebep de vardı. Sani Yaver ' in teklifi reddedil irken denmişt i ki: Mec-
lis'in bu hususta salâhiyeti vardır ve esasen mevcut bir de kararı vardır, 
Meclis ' in salâhiyeti dahi l inde o lduğundan, bu da Meclis ' in kararı şümu
lü dahi l inde olduğu için bir kanun mevzuu olamaz, denmişt i . Yüksek He
yet iniz in vardığı karar budur. Bu gibi şeyler bu kanun mevzuu o lamaz 
düşünces iy le reddedilmişti . Binaenaleyh bu hal şimdiki teklif için de va
rittir. 

B A Ş K A N - Mahmut Güçbi lmez. 

M A H M U T GÜÇBİLMEZ (Bolu) Mehmet Daim Süalp arkadaşımız Celâl 

Yardımcı 'n ın teklifinin son kısmını okudular. O kıs ımda zahirî müşabe 

het o lduğu için yukarıdaki kısmı okumadı lar . Şehir, kasaba, okul, has

tane ve saire ve saire diye devam eder. Sadece kağıt lardaki res im mese

lesi değildir. İsim meselesidir de ve sadece Atatürk 'ün resim meselesi de 

değildir. Ö lmüş , millî v icdana malo lmuş ve millî v icdanın kendis ine ihti

ram ve saygı gösterdiği kimselerdir. Binaenaleyh arkadaşımız ın noktai 

nazarı doğru değildir, komisyon raporu doğrudur. Onun kabu lünü rica 

ed iyorum. 
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M E H M E D DAİM SÜALP (Siirt) - Esasen itirazım son k ısma aittir. 

B A Ş K A N - Adalet Komisyonunun raporunu oyunuza arz ed iyorum. 

Kabul edenler.. . Etmeyenler.. . Komisyon raporu kabul edilmiştir. 

Ş imdi önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Ağrı Milletvekili Bay Celâl Yardımcı nın, (hastane, okul, park, mey
dan, cadde, s tadyum ve emsali müessese ve yapı lara) yaşayan kişi adla
rının konmamas ı hakkındaki Kanun Teklifinin 1 inci maddes in in İçtüzü
ğün 108 inci maddesi gereğince fıkra, fıkra oya konulmasın ı arz ve teklif 
eder im. 

Siirt 

Mehmet Daim Süalp 

B A Ş K A N - Bu hususta Meclis'ten karar itt ihazına lüzum yoktur. Tek

lif mucib ince amel edeceğiz. 

Hastane, Okul, Park, Meydan, Cadde, Stadyum ve Emsali Müessese 
ve Yapılara Yaşayan Kişi Adlarının Konmaması Hakkında Kanun 

M A D D E 1. - Şehir, kasaba ve köy meydanlar ına; okul, hastane, park, 

cadde, s tadyum ve emsali yerlere veya bunların müştemi lât ına, hiçbir 

suretle; yaşayan kişilerin heykel ve büstleri diki lemez ve namlar ına anıt 

ve kitabe yapı lamaz. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) - Efendim; peşinen şurasını arz edey im ki, 
ben şahsen bu kanunun tamamen aleyhindeyim. Fakat Meclisi Âli esas 
olarak kanunun görüşülmesini kabul ettiği için onun üzer inde durmaya
rak bu k ısma geçiyorum. Madde de şehir, kasaba, köy, meydanlar , okul, 
hastane, park diye tahdidi bir şekilde zikredilmiştir. Meselâ burada (köy 
meydanlar ına ) denildiğine göre bundan çıkan mâna bunlara konamaz 
a m a sokak ismi olabilirlerdir. (Önerge ver, "emsali" kelimesi var sesleri) O 
aşağıda, buraya girmiyor. 

B A Ş K A N - Maddeye fıkra ilavesi üzerinde veri lmiş önergeler var, efen
d im. Okutuyorum : 

Yüksek Başkanl ığa 

1 inci maddenin birinci f ıkrasından sonra aşağıdaki f ıkranın ilavesi

ni teklif eder im : Yukar ıda yazılı işler bu Kanunun neşri tarihinde yaşa

yan adlara izafe edi lmişse bunlar kaldırılır. 

Zonguldak Milletvekil i 

M. Al ak an d 
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T. M. Meclisi Başkanl ığ ına 

Kanunun birinci maddes ine şu fıkranın ilavesini teklif eder im : "Bu 

Kanunun neşri tarihinde berhayat olanlar hakkında, evvelce bu kanuna 

aykırı o larak yapı lmış olan işler ve heykeller Hükümet ve belediyelerce 

kaldır ı lacaktır ." 

Afyon Milletvekil i 

Ali İhsan Sâbis 

B A Ş K A N - Efendim, evvelâ, okunan birinci fıkrayı reyinize arz ede

y im. Ondan sonra da maddeye fıkra i lavesine dair olan önergeler in dik

kate al ınıp al ınmayacağını tasvibinize arz edeceğim. 

Okunan birinci fıkrayı kabul edenler... (Anlamadık bir daha okunsun ses

leri) 

(Birinci fıkra tekrar okundu) . 

B A Ş K A N - Bu fıkrayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler.. . Lüt

fen ayağa kalksınlar. 

Lütfen oturunuz efendim. 

Kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksınlar... Efendim, arkadaşlar la ih

tilâfa düştük. Lütfen oturun. 

Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar efendim. (Ekseriyet yok, yoklama 

yapılsın sesleri) 

Ekseriyet var efendim, ekseriyet var rica eder im. Çok ist i rham eder im 

müdaha le etmeyiniz, 

Ekseriyet vardır. Fıkrayı kabul edenler Lütfen ayağa kalksınlar.. . 

Oturunuz efendim kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksınlar.. . Oturunuz 

efendim. Birinci fıkra kabul edi lmemiştir. (Alkışlar) 

R E Ş A D GÜÇLÜ (Seyhan) - Reis Bey, usul hakkında söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

R E Ş A D GÜÇLÜ (Seyhan) - Muhterem arkadaşlar; huzurunuza getiri

len Kanunun heyeti umumiyes ine şâmil birinci maddenin birinci fıkrası 

reddedi ldiğ ine göre diğer fıkralara geçi lmemesini arz ve teklif ed iyorum. 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) - Sayın arkadaşlar ım, Meclisi âli 

bir mesele , bir mevzu üzer inde dururken, onun evvelki d u r u m u n u da 

esaslı o larak tetkik etmesi, gözden geçirmesi lazımgelir. 
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Geçen bir leşimde Kanunun maddeler inin müzakeres ine geçi l ip geçil

meyeceğ i hususunda uzun boylu münakaşa edildi, Kanunun metni , ge

rekçesi , leh ve aleyhinde söylenen sözler göz önünde tutularak, kanun 

maddeler in in müzakeres ine geçi lmesine karar verildi. Ş imdi o karar ımı

za tamamen tezat hal inde bir karar vermiş ve dönmüş bulunuyoruz . Ka

nunu reddediyoruz. Şu halde bu temayüle teveccüh eden arkadaşlar ın o 

f ıkranın yer ine kaim olacak bir fıkra getirmesi lazımdır. (Hayır sesleri ) 

BAŞKAN - Efendim, birinci fıkra reddedilmiştir. Sıra ile diğer fıkrala

rı okuyup tasvibinize arz edeceğiz. Diğer fıkralar da kabul edi lmezse he

yeti umumiyes i reddedi lmiş olacaktır, eğer diğer fıkralar kabul edil irse 

mesele yoktur. İkinci fıkrayı okutuyorum : 

Yukar ıdaki f ıkrada geçen yerlerle âmme hizmetler ine tahsis edi lmiş 

b ina ve tesislere de yaşayan kişilerin adı takılamaz. 

B A Ş K A N - Okunan ikinci fıkrayı reyi âlinize arz ed iyorum. Kabul 

edenler. . . Etmeyenler. . . Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü fıkrayı okutuyorum : 

Para ve pullarla benzeri şeylere dahi yaşayan kişilerin ad ve resimle

ri veya bunlar ın özelliklerini belirten yazı ve sair işaretler konulamaz . 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) - Ekseriyet yoktur; (Gürültüler) 

B A Ş K A N - Ekseriyet vardır efendim. Fıkrayı reyi âlinize arz ed iyorum 

: Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmemiştir. 

Maddenin tümünü reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler.. . Etme
yenler. . . Kabul edilmemiştir. 

M A D D E 2. - Özel ve tüzelkişilerin umumun kul lanmas ına terk ve 

tahsis ettikleri veya âmme menfaatine meydana getirdikleri her çeşit te

sisler birinci maddenin hükmü dışındadır. 

Adnan Karaosmanoğlu ve Osman Şevki Çiçekdağ - Ekser iyet yoktur . 

REŞAT GÜÇLÜ (Seyhan) - Efendim birinci madde reddedi lmiş o ldu

ğuna göre ve bu madde de (Birinci madde hükmü dış ında) dendiğ ine gö

re ikinci maddenin reye arz edilmesi sebebini an layamıyorum. 

B A Ş K A N - Elimizde Tüzük vardır, maddeler in sırası ile reye arz edil

mesi lazımdır. 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Burdur) - Muhterem arkadaşlar, O s m a n Şevki Çi

çekdağ arkadaşımız Meclis' in bundan evvelki kararına ittiba edi lmesi hu

susunda bir konuşma yaptılar. Aynı zamanda bütün kanunlar madde 
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madde müzakere edildikten sonra heyeti umumiyen in de Meclis ' in reyi

ne iktiran etmesi lazımgelir. Bu itibarladır ki Meclis bu Kanun maddele

rini teker teker kabul edip, sonunda heyeti ummumiye üzer inde muva

fakatini bi ldirmedikçe o kanun kabul edi lemez. Bu itibarla bu Kanunun 

en son olarak tümünün reye konmasının sebebi vardır. Mecl is in bugün

kü çal ışması İçtüzüğe aykırı değildir. (Bravo sesleri, ekseriyet var sesleri ) 

B A Ş K A N - Ekseriyet o lmadığ ında ısrar eden arkadaş var mı? Yedi ki

şi ayağa kalkar da ekseriyet yoktur, derse yok lama yaparız e fendim. 

(Refet Aksoy, Bekir Oynaganl ı , Sıtkı Atanç, Osman Şevki Çiçekdağ, 
Cevdet Baybura, Muhiddin Özkefeli, Adnan Karaosmanoğlu ayağa kalk
tılar ve ekseriyet olmadığını söylediler.) 

B A Ş K A N - Yok lama yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı. ) 

Efendim, yapı lan yok lama neticesinde yetersayı bu lunduğu anlaşıl
mıştır. (Alkışlar) 

Celâl Yardımcı 'nın kanun teklifinin tümünü reyi âlinize arz ed iyorum. 
Kabul edenler.. . Etmeyenler.. . Kabul edi lmemiş, teklif reddedi lmişt ir 
e fendim. (Alkışlar) 
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HEYKELLER (*) 

A N ı T K A N U N U N U N MÜZAKERESI MECLIS 'TE M Ü N A K A Ş A L A R A 
SEBEBIYET VERDI 

I N Ö N Ü KENDISINI DE ILGILENDIREN B U K A N U N U N M Ü Z A K E R E S I 
S ıRAS ıNDA SALONU TERK ETTI 

Ankara , 21 (Telefonla) - Bugünkü Meclis'te Celâl Yardımcı 'n ın Hasta
ne, Okul , Park, Meydan, Cadde, Stadyum ve Emsal i Müessese ve Yapı la
ra Yaşayan Kimselerin Adlarının Konmamas ı Hakkındaki Kanun Teklifi
nin müzakeres i vardı. Demokrat Parti iktidarının birinci y ı l ında hissî 
devreden ayrıl ınarak aklî bir devreye girilişini ben imseyen ve iki ana par
ti arasındaki bahar havasının inkişâfını isteyen milletvekil leri, dolayısi le 
İnönü'yü hedef tutan bu Kanunun müzakeresi karşıs ında üzüntüler ini 
giz leyemiyorlardı . 

Meclis ' te sıra bu Kanunun müzakeresine gel ince, şahsının dolayısi le 
hedef tutulduğunu söyleyen İsmet İnönü, Meclis 'teki s ıras ından kalktı ve 
müzekere salonunu terk etti. 

- İlk sözü Remzi Bucak aldı. Hissî konuşmayacağını , bu kabil is im 
koyma ve kaldırma işlerinin bir Meclis mevzuu olmadığını , bu salâhiye
tin belediye meclislerine ait o lduğunu belirtti. 

Celâl Yardımcı , Teklifini ve Kanunun makabl ine teşmilini müda faa 
etti. Bu Kanunu dalkavukluk ve diktatörlüğün kurumuş o lduğunu isbat 
için getirttiğini belirtti. 

İçişleri Komisyonu sözcüsü Avni Yurdabayrak bu Kanunun hem mev
zuata aykırı o lduğunu, hem de lüzumsuz bu lunduğunu, 14 Mayıs ' tan 
sonra kendisine heykel diktirecek bir şahıs veya buna müsaade edecek 
bir heyet bulunamayacağ ın ı anlatarak dedi ki : 

" -Esk i tasfiye edilmiştir, bir daha yerine gelmeyecektir . Mazal lah gü
nün bir inde böyle bir z ihniyet gelirse zaten bu Kanunun faydası ka lmaz. 
Bir şehir meclisi Kore'deki bir kahramanımız için bir heykel d ikmek is
terse bu kanun mâni olacaktır. Bu da demokrasiye aykırıdır." 

Sa im Süalp, hukuk devleti nizamı içinde hislere mağ lup o lunamaya
cağını, Kanunun makabl ine teşmilinin hukuk kaidelerine aykırı bu lun
duğunu belirti ve teklifin reddini istedi. 

Müstaki l Milletvekili Hamdul lah Suphi Tanrıöver ezcümle dedi ki : 

" -Mi l let lere hizmetleri çok büyük olanların terfileri sade heykel ler le 
o lmuyor, yüz şekilde oluyor. General Mac Arthur'u New York ' ta yedi mil-

(*) Vatan Gazetesi : 22 Mayıs 1951 - 3598 
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yon kişi karşı ladı. Bu, heykelden daha müh im değil mi? Milletler bu iş
lerde çok hassastırlar. Bunu nişanla, rütbe ve heykel le gösterirler. Şekil
leri namütenahidir . 

Mil letçe dalkavuklukla minnettarl ığı tefrik edecek bir o lgunlukta bu
lunduğumuzu isbat ettik. Bir ö lüm dirim muharebes inde hizmet etmiş, 
sonu başa koymuş, mağlubiyet i zafere çevirmiş insanlar, hayatta bir hey
kel minnettarl ığ ı görmüşse bu heykeli kaldıracak mıyız? Her parti değiş
tikçe bunu kaldırırsak memleket manzarası ne olacaktır? Dikeceğiz, yı
kacağız; bu perişan bir manzaradır . Bir şahıs hatır l ıyorum, memlekete 
çok hizmet etmiştir. Her büyük insanın büyük kusurlar ı da vardır. İsmet 
İnönü akl ıma geldi. Demin yaşlı bir insan hal inde sırada oturuyordu. 
Millî Mücade leden çok evvel oturduk konuştuk. O Lozan 'dan döndüğü 
zaman ne idi. Memlekette inkılâp, ümran, şimendüfer o lduğu zaman o ne 
idi? Bütün hizmetlerini bir araya getir iyorum, bir İzmir Belediye Reisi hu
dut harici edi lmesini istiyor, bir gazete hapsedel im diyor, bir diğeri ida
mını istiyor. Bütün bunlarda bir i tham vardır. Bu i tham ona mütevecc ih 
değildir. Türk milleti i tham edilmiştir. Bugün İnönü'nün Birinci İkinci 
İnönü Zaferi 'ni verir, bir gün bizi devlerle mücadeleye götürmez. Onun 
dahi l inde, hariçte büyük hizmetleri vardır. Bugün biz Türk Milleti hiz
metlerini inkâr ederek eserlerini mi yıkacağız. Hizmet edenlere vakti le bir 
mükâfat veri lmişse bunları y ıkmayal ım. Bir misal vermeye l im. Sonra ile
ridekiler de aynı şeyi yaparlar." 

Hamdul lah Suphi Tanrıöver, Bizans tarihini sonuna kadar takip eden 
bir buhran bulunduğunu, her devrede eskilerin resimleri yırtı l ıp yeni le
rin yapıldığını , Osmanl ı tarihi boyunca da Anadolu 'yu ümrana kavuştu
ran Selçuk hükümdar lar ın ın adının ağza al ınamadığını anlatarak ez
cümle dedi ki: 

" - Millî tarihimizin bir yarası vardır: Kıskançlık. Bu kabi l iyet ler imize 
musal lat o lmuş bir yaradır. Birinci Meclis'te de bazı âbidelerdeki bazı 
isimler kaz ınmağa başlandı. Galatasaray' ın üstündeki üstat İzzet Efen-
di'nin kalemi ile yazılı Mecidin ismi kazındı. Mazi inkâr edi lemez. Millet
ler devam eden bir maziden ibarettir. 

Bu arkadaşınız bir gün Celâl Bayar'ı müdafaa etti. Bu arkadaşınız 
kendi namusunu müdafaa eder gibi Halk Partililere karşı Celâl Bayar' ı 
müdafaa etti. Çünkü devlet adamlarınızı boşuna harcamaktaki büyük 
zarara kanî idim. Şimdi ayni hisle yakın mazimizde büyük hizmet lerde 
bu lunmuş insanlar vardır. İnönü'nün şu, bu hatası vardır. Hatalar ını bir 
tarafa hizmetlerini bir tarafa koyarak onun için kalbimdeki büyük min
nettarl ıkla dün Celâl Bayar' ı müdafaa ettiğim gibi, onu da müdafaa edi
yo rum. " 
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Rifat Öktem, Erzincan harebesi ortasındaki heykel in hakikat i temsil 
etmediğini , maşerî v icdana aykırı olan bu heykel in tasfiyesi icap ettiğini 
belirtti. Osman Şevki Çiçekdağ, "Lozan'dan geldiği zaman heykel i diki lse 
sevineceğiz, fakat millî iradeye zincir vurunca hayır." dedi. 

Eski Hacıbayram vaizi Ömer Bilen garip bir şekilde söze başladı ve 
a l e lûmum heykel aleyhtarl ığında bulunarak : 

" - Ben bu işin esasına muarız ım. Ne ölü, ne sağ k imseye heykel dik
mek, onlara ilâhi kudsiyet vermek doğru değildir" derken gürültüler kop
tu, sıra kapakları vuruldu. Bunun üzerine Ömer Bilen umumî temayülü 
görerek heykel aleyhtarl ığına yeni bir ist ikamet verdi. Kore 'deki ler in hey
keli tarihe dikeceğini, tarihin onları kudsiyetle yâd edeceğini söyledi. 

Net icede reye müracaat edildi. Az bir rey farkile lâyihanın u m u m î he
yeti kabul edildi. Maddeler üzerinde konuşmalar başladı. 

Cezmi Türk, her vakitki konuşmalar ındaki samimî eda ile ekseriyet in 
alâkasını topladı, ezcümle dedi ki: 

" - Bu Kanunun makabl ine şümulü olmamalıdır . Bir taraftan inkı lâp 
çağı içinde yetişenler hakkında tarih hükmünü verdi diyoruz, bir taraf
tan da hüküm yazmağa çalışıyoruz, tezat içindeyiz. 

Bu esnada en ön sırada oturan Celâl Yardımcı bir şeyler söyledi. Fa
kat Cezmi Türk : 

" - Fazla açıklatma Celâl Bey dedi ve devam etti : İkt idardaki şahısla
rın yüzüne karşı medih, dalkavukluk kadar, şahıslar düştükten sonra 
karşı lar ına çıkıp tehzil etmek doğru değildir. İnönü ile fazla uğraşmaya
l ım. Bu milletin hoşuna gitmiyor; bunu istemişler arkadaşlar ! " 

S inan Tekelioğlu, Kanunun makabl ine şâmil o lmasını müdafaa etti. 
Süreyya Endik (artık Türk milleti kendisini gayri meşru bir şekilde idare 
edenler in heykel lerine tahammül etmeyecektir ) dedi. 

Da im Süalp, Mecl is tarafından reddedilen tasarıların bir daha Mec
lis'e sevk edi lemeyeceğini, çünkü iki ay evvel Sani Yaver ' in para ve pulla
rın üzerine İnönü'nün resmi konamayacağı hakkında bir teklif yaptığ ını , 
fakat komisyonda ve Meclis'te bunun reddedildiğini söyledi. 

Bu müdafaa Meclis ' in havasında bir tereddüt yarattı . Bu esnada 
elektrikler kesildi. Reis bu hususta komisyonun noktai nazar ının alın
mas ın ın icap ettiğini söyledi. Maddenin komisyona havalesi kararlaştı . 
Elektrikler tekrar yanmadığ ı için Meclis tatil edildi. Elektriğe int izaren 
yapı lan tatil esnasında koridorda teklifin leh ve a leyhinde cereyan vardı . 
Bir k ıs ım milletvekilleri Meclis'teki temayülü görerek Celâl Yardımcı 'n ın 
teklifini geri alacağını veya encümenin teklif lehinde karara varacağını 
tahmin ediyorlardı. 
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5806 DİNÎ YAYINLAR DÖNER SERMAYESİ 
(5806 - 2.7.1951) 

10. DİNÎ YAYINLAR DÖNER SERMAYESİ 
(5806 sayılı Kanun) 

Tarihî gelişim, demokratik yönetimin kurumlaşmasının, lâik ile te
okratik düşünce arasındaki karşıtlığın giderilmesine bağlı olduğunu 
belirler. 

Lâik düşünceyi yerleştirmede, lâik devleti oluşturmada karşılaşılan 
engellerin temelinde, batıl inançlar ile hurafeler yer alır. 

Millî irade inancının yerleşmesi, demokrasinin gelişimi ve taassu
bun aşılması aydın din adamının yetiştirilmesine bağlı olduğu, acı de
neyimlerle meydana çıktı. 

Çok partili yönetimin kurumlaşmasına yardımcı aydın din adamının 
yetişmesi, öncelikle, bilimsel içerikli yapıtların meydana çıkarılması
na bağlı olduğu görüldüğünden, Diyanet İşleri Teşkilâtı personelinin 
meslekî bilgilerini artırıp, halkın dinî ve ahlakî eğitimini sağlayıcı ya
yınlarda bulunmak üzere Dinî Yayınlar Döner Sermayesi kurulması yo
luna gidildi. 

Böylece, uzun yıllar ilgi bekleyen ve güncelliğini sürekli olarak ko
ruyan bir konu ele alınıp malî kaynak sağlanarak, çözüme bağlandı. 

5806 sayılı Kanunun gerekçeleri, görüşme tutanağı ve kesinleşen 
metin aynen alınmıştır. 

GEREKÇE VE RAPORLAR (1) 
T.C. 

Başbakanl ık 9.V.1951 
Muamelâ t Genel Müdür lüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-1672, 6/1561 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

Dinî Yayınlar Döner Sermayesi Hakkında hazır lanan ve Bakanlar Ku

ru lunca 10.PV. 1951 tarihinde Yüksek Meclis 'e sunulması kararlaşt ır ı lan 

Kanun Tasarısının Gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygı lar ımla arz 

eder im. 

Başbakan 

A. Menderes 

(1) Tutanak Dergisi, C.8, B. 95, S. Sayısı 210, S. 1-7. 
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GEREKÇE 

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının döner sermaye ile idaresi mak-
sadiyle 1951 yılı Bütçesine ödenek konulmuş bulunmaktadır . Bu serma
yen in işleti lmesi için "Dinî yayınlar döner sermayesi " hakkındaki bu Ka
nun Tasarısı hazırlanmıştır. 

Yapı lacak yayınlar şu prensipler dahil inde olacaktır : 

a) Diyanet İşleri Başkanlık teşkilâtının meslekî bilgilerini ar t ı rmak 
(Hatipler için hutbe, vaizler için vaiz kitapları basmak ) . 

b) Halkın dinî ve ahlâkî ihtiyacına cevap vermek ve kültür seviyesini 

yükse l tmek. 

c) Aydınlar ı ve ilim mensuplarını tatmin etmek. 

Tasar ının : 

Birinci maddesi döner sermayenin âzami haddini, nerelerde kul lanı

lacağını ve bağışları; 

İkinci maddes i bası lacak kitapların kâr haddi ve iskontoları ; 

Üçüncü maddesi Kanunun uygulanma şeklini; 

göstermek maksadiy le hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 
Maliye Komisyonu 24.V. 1951 
Esas No. : 1/184 

Karar No. : 59 

Yüksek Başkanlığa 

Dinî Yayınlar Döner Sermayesi Hakkındaki Kanun Tasarısı Mal iye 
Bakanl ığ ı ile Diyanet İşleri Başkanlığı mümessi l ler i hazır bulunduklar ı 
halde incelendi. 

Söz alan Diyanet İşleri Başkanlığı mümessi l i ; Tasarının birinci mad

desiyle veri lmesi kararlaştırı lan sermayenin kârlariyle bal iğ olacağı yüz 

bin liralık döner sermayenin, yapılacak ve yapı lması istenilen işlere kifa

yet inin Komisyonca takdir o lunması icap ettiğini; Diyanet İşleri Başkan

lığı yayınlar ının üç yönden yapılacağını ve bunların; 

1. Teşki lât ın bilgisini artırmak, 

2. Halkın dinî ihtiyacına cevap vermek ve kültür seviyesini yüksel t 

mek, 
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3. Münevver tabakayı ve ilim mensuplar ını tatmin etmek gibi husus

lar o lduğunu açıkladı. 

Mal iye Bakanlığı temsilcisi ise; bütçe durumuna göre konan tahsisa

ta eklenecek olan kârlarla bu mütedavi l sermayenin ancak yüz bin lira

ya yükselebi leceğini ve kârı ile yüz bin lirayı aşan sermayenin fazlasının 

mütedavi l sermaye olarak işleti lmesine lüzum ve zaruret bu lunmadığ ın ı 

belirtti. 

Gereğini düşünen Komisyonumuz : 

Diyanet İşleri Teşkilâtı mensuplar ının meslekî bilgilerini art ı rmak ve 

nüfusunun yüzde 99'dan fazlası müs lüman olan halkımızın dinî ve ahlâ

kî bilgilerini yüksel tmek, Türk halkının ve islâm dini mensuplar ın ın ma

nevî varl ıklarını tatmin bakımından gerekli eserleri telif, t e rcüme ve ta

bett irerek peyderpey satmak gibi geniş bir faaliyeti isti lzam eden vazife

leri ifa ve salâhiyetsiz şahısların kazanç veya sair maksat lar la bastırarak 

satmakta oldukları eserlerin halk arasında yayı lmasını temin bakımın

dan küçük broşürler veya cüzler halinde Türkçe din kitapları ve sahih 

Kur 'an bastırabi lmesi için 1951 yılı bütçesiyle kabul edilen 50 bin liralık 

mütedavi l sermaye ödeneğinin kârından 200 bin lirasının daha bu meb

lağa ilavesi suretiyle döner sermaye miktarının 250 bin l iraya iblağına ve 

Tasar ının birinci maddesinin bu suretle tadiline ve diğer maddeler in ta

sarıda yazıl ı o lduğu gibi kabulüne ittifakla karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdî buyuru lmak üzere Yük

sek Başkanl ığa sunulur. 

Maliye Komisyonu 

Başkanı 

Rize 

Bu Rapor 

Sözcüsü 

Siird 

M. Daim Süalp İ. Akçal 

Kâtip 

Zonguldak Diyarbakır 

M. Remzi Bucak 

Malatya 

E. Doğan 

Fehmi Açıksöz 

Kırşehir 

H. Sezai Er kut 

İmzada bulunamadı 

Niğde 

N. Bilge Şi 

Samsun 

Şükrü Uluçay 

İmzada bulunamadı 

Ş. Ecevit 

Sivas 
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Millî Eğitim Komisyonu Mütalâası 

T.B.M.M. 

Millî Eğit im Komisyonu 15.VI.1951 

Esas No. : 1/184 

Karar No. : 25 

Yüksek Başkanl ığa 

Bütçe Komisyonundan mütalâa serdedilmek üzere Komisyonumuza 

havale edilen Dinî Yayınlar Döner Sermayesi Tesisi Hakkındaki 1/184 

sayılı Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 15.VI. 1951 tarihli o tu rumunda 

görüşülerek, aşağıdaki mütalâa ve kanaatlerin mezkûr komisyona bildi

r i lmesine karar verildi. 

Diyanet İşleri Riyaseti, müftü, vaiz, hatip ve imamlar muhtaç olduk

ları eserleri temin edememekten mütevell it elem içindedir. Bu zevat ın, 

asr ımızın telâkkileri ve anlayışı karşısında batıl itikat ve hurafe lerden ka

mi len azade bir din kültürüne sahip olarak halka müspet bir ist ikamet 

vermeler i ancak neşriyat sayesinde mümkün olacaktır. 

Diğer taraftan mahreç ve memba yokluğu dolayısiyle ilmî hüviyet ler i 

gitt ikçe kaybolan müftü, vaiz, hatip ve imamların meslekî kültürlerini ar

t ırmak maksadiy le eslâfın yabancı dillerde kaleme aldıkları eserleri Türk-

çeye naklederek bir neşriyat faaliyetine gir işmek ve Şarkiyat âl imlerinin 

Avrupa i bir görüşle kaleme aldıkları etüdlerden bu kabîl zevatı haberdâr 

e tmek ve onların ufuklarını açmak artık bir zaruret hal ine gelmiştir. 

Bu itibarla : Komisyonumuz bir mütedavi l sermaye ile dinî neşriyat 

yapmak imkânlarını Diyanet İşleri Reisliği 'ne bahşeden Hükümet tasarı

sını yer inde bulmakta ve raportör Ordu Milletvekili Refet A k s o y ü n tekli

fini aynen kabul ederek Hükümet Tasarısının gerekçesindeki (b) bendini 

şu suretle ifade etmeyi münasip görmektedir : 

b) Halkın dinî ihtiyaçlarına cevap vermek, dinî ve ahlakî kül türünü 

yükse l tmek. 

Yukar ıdaki mütalâalar ın Bütçe Komisyonuna bi ldir i lmesini saygı ile 

arz eder im. 

Millî Eğit im Komisyonu 

Başkanı adına Sözcü 

Ağrı Milletvekil i 

Kasım Küfrevi 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 

Bütçe Komisyonu 22.VI .1951 

Esas No. : 1/184 

Karar No. : 109 

Yüksek Başkanl ığa 

Dinî Yayınlar Döner Sermayesi Hakkında Başbakanl ıkça hazır lanan 

ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Mec l i se arzı kararlaştır ı lan Başbakanl ı 

ğın 9.V.1951 tarihli ve 6/1561 sayılı tezkeresi ile sunulan Kanun Tasa

rısı Mal iye Komisyonu raporu ile birlikte Komisyonumuza havale o lun

makla Mal iye Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı temsilci leri hazır ol

dukları halde incelenip görüşüldü : 

Tasarı , Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının döner sermaye ile idare

si ve 1951 yılı Bütçesine konulmuş olan ödeneğin işleti lmesi maksadiy le 

hazır lanıp sevkedi lmiş bulunmaktadır . 

Tasarıyı tetkik eden Maliye Komisyonu, Diyanet İşleri Teşki lât ı men

suplar ının meslekî bilgilerini artırmak ve halkımızın dinî ve ahlakî bilgi

lerini yükse l tmek maksadiy le neşrolunacak kitaplar için bir döner ser

maye tesisi hakkında 1951 yılı Bütçesine konu lmuş olan (50) bin liralık 

mütedavi l sermaye ödeneğinin, kârlardan tahassül edecek (200) bin lira

nın da bu miktara iblâğı ile (250) bin liraya çıkarı lması suretiyle tasarıyı 

kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, Tasarının görüşülmesi sırasında, mevzuun Diyanet 

İşleri Başkanlığı 'nın vazife ve salâhiyetlerine taallûk etmesiy le beraber, 

dinî yayınlar ın Millî Eğitim ile olan yakın alâkası üzerinde durmuş ve Ta

sarı hakk ında Millî Eğitim Komisyonunun düşüncesini öğ renmek lüzu

munu kabul etmiştir. 

Millî Eğit im Komisyonu raporunda; Diyanet İşleri Başkanl ığ ı müftü, 

vaiz, hatip ve imamların muhtaç oldukları eserleri temin edememekten 

mütevel l i t e lem içinde o lduğunu ve bu zevatın asrımızın telâkkileri ve an

layışı karşıs ında batıl itikat ve hurafelerden kamilen azade bir din kültü

rüne sahip olarak halka müspet bir ist ikamet vermeler i ancak neşriyat 

s iyaset inde mümkün olacağını, diğer taraftan mahraç ve m e m b a yol luğu 

dolayısiyle ilmî hüviyetleri gittikçe kaybolan müftü, vaiz, hat ip ve imam

ların meslekî kültürlerini art ırmak maksadiyle eslâfın yabanc ı di l lerde 

ka leme aldıkları eserleri Türkçeye naklederek bir neşriyat faaliyetine gi

r işmek ve şarkiyat âl imlerinin Avrupaî bir görüşle kaleme aldıkları etüd-
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lerden bu kabîl zevatı haberdâr etmek ve onların ufuklarını açmak itiba

riyle bir mütedavi l sermaye teşkili hakkındaki bu Tasarının yer inde gö

rü ldüğünü bildirmektedir. 

Komisyonumuz, halkın dinî kültür ihtiyacını karş ı lamak maksadiy le 

hazır lanan bu Tasarıyı yer inde görerek maddeler in müzakeres ine geçmiş 

ve birinci maddeyi , Mal iye Komisyonun da kabul ettiği veçhi le döner ser

mayenin, kârların ilavesiyle, (250) bin liraya iblâğı suretiyle ve maddeye 

kel ime ilavesiyle kabul etmiştir. 

İkinci madde Hükümet in teklifi veçhile ve Hükümet in dördüncü mad

desi 3 üncü madde olarak aynen ve Hükümet in beşinci maddes i dördün

cü madde olarak ve ibare değişikliği ile kabul edilmiştir. 

Hükümet in üçüncü maddesi ibare değişikliği ile beşinci madde ola

rak 6 ve 7 nci maddeler Hükümet in teklifi veçhile aynen kabul edi lmiş

tir. 

Kamutay ın onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanl ığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 

İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 

Bursa Aydın Çanakkale 

H. Şaman E. Menderes K. Akmanlar 

Diyarbakır Elazığ Giresun 

M. Ekinci Ö. F. Sanaç M. Şener 

İstanbul İzmir Kırklareli 

C. Türkgeldi B. Bilgin Ş. Bakay 

Konya Konya Mardin 

R. Birand M. A. Ülgen R. Erten 

Ordu Seyhan Tokat 

R. Akray S. Barı S. Atanç 

Trabzon Van 

S. F. Kalaycıoğlu F. Melen 
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GENEL KURULDAKİ GÖRÜŞÜLMESİ (2) 
Dinî Yay ın la r D ö n e r S e rmayes i Hakk ında Kanun Tasar ıs ı v e M a l i y e 

K o m i s y o n u Rapo r i y l e Mi l l î Eğ i t im Komisyonu Mütalâası v e Bütçe K o 
m i syonu Raporu 

B A Ş K A N - Tümü hakkında söz isteyen var mı? Buyurun Ömer Rıza 
Doğrul . 

Ö M E R RIZA DOĞRUL (Konya) - El imizdeki Tasarının heyeti umumî -
yesi müh im bir millî ihtiyacı tatmin etmeyi istihdaf etmektedir . Diyanet 
İşleri Başkanlığı neşriyatını döner bir sermaye ile idare maksadiy le 1951 
yılı Bütçes ine ödenek konmuş ve bu sermayenin işletilmesi için bu Tasa
rı hazır lanmıştır . Diyanet İşleri tarafından yapı lacak yayınların muhata
bı, evvelâ bu Başkanl ığa bağlı olan elemanların meslekî bilgilerini artır
maktır . Yani hatiplerin, imamlar ın, vaizlerin muhtaç oldukları eserleri 
neşretmektir . 

İkinci muhatabı bütün Türkiye halkıdır. Halkın dinî ve ahlakî ihtiya
cını cevaplandırmak ve kültür seviyesini yükse l tmek için yayınlar yap
mak. 

Üçüncü muhatabı ilim adamlarıdır ve ilim adamlarını tatmin etmek
tir. Bu kadar geniş bir faaliyet sahası ile karşı laşan Diyanet İşleri Baş-
kanlığı 'nın ifa edeceği bu vazife, hakikaten ehemmiyet l i ve şümul lüdür ve 
onun bütün bu muhataplar ını tatmin etmesi yorucu, fakat kıymetl i gay
retlere, iyi hazır lanmış bir programı tatbik etmeye bağlıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı modern bir zihniyet ve metot la işe bu işe gi
rişir ihtisas ve salâhiyet sahiplerinden faydalanır ve bu yo lda müspe t 
adımlar atarak ilerlerse memleket in en canlı, en kıymetl i ve en iyi tesirli 
müesseseler i arasında yer alır ve bu müessesenin tekâmül ve inkişafını 
sağlayacak büyük bir muvaffakiyet kazanmış olur. 

Diyanet İşleri Başkanlığı muhatabı bu kadar çok ve bu kadar şümul
lü olan bir işe gir işmeden evvel memleket bilginlerinin ve salahiyetl i şah
siyetlerinin bir program hazır lamak üzere kendisi ile el birliği yapmalar ı 
nı temin ederse deruhde ettiği bu vazifeyi, başarmak yo lunda ilk muvaf
fakiyetli adımı atmış olur. Bu adımı attıktan sonra onun büyük bir cid
diyet ve gayretle çalışmasını gerçekleştirecek sebepler pek çoktur. 

Din öğret imi uzun yı l lardan beri ihmal o lunmuş ve bu ihmal bir sü
rü tufeyli ve sahte ilim müddei ler inin ortaya çıkmasına, halkı ya lan yan
lış telkinlerle iğfal etmelerine, bir sürü yayınlarla fesat ve gerilik tohum
ları ekmeler ine meydan vermiştir. 

(2) Tutanak Dergisi, C.8, S. 388-390 
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Diyanet İşleri Başkanlığı deruhde ettiği yeni faaliyetle ve neşredeceği 

kıymetl i eserlerle, milletin saffet ve ihlâsını ist ismara yel tenenler in teşeb

büsler i boşa gidecek, halk öğrenmek istediği mukaddes hakikat ler i en 

doğru şekliyle telâkki etmek imkânını elde edecektir. 

İslâmiyet ruhanî ve ahlakî bir kuvvet ve kudret olarak, bugün dünya

nın en büyük, en ileri ve en dinamik kuvvettir. Onun bütün özünü be

l irtmesi ve bütün feyzini yayması için sarfolunacak her ciddî gayret, hal

kın ruhunda, kafasında ve yaşayış ında kendini hemen bel irtecek ve bu 

halk, dininin özünden ve feyzinden alacağı i lhamla güzele, iyiye ve doğ

ruya olan samimi bağlığının kutsî bir hava içinde yaşadığ ını ve bu kutsi 

havanın ona adeta yeni bir can ve güç verdiğini hissedecektir . 

Onun için Diyanet İşleri Başkanlığının bi lhassa bu işe en büyük 

ehemmiye t vermesini temenni ederiz. Halk, uzun yı l lardan beri dinî irşat

tan ma hru m yaşadığı için derin bir susuzluk içindedir ve onun bu susuz

luğunu gidermek, onun maneviyatını yeşertmek en şerefli başar ı lardan

dır. 

Tasarı , imam, hatip, vaiz gibi elemanların meslekî malûmat ın ı artır

mayı da istihdaf etmekte bütün bu elemanları aydınlatmayı ve i ler letme

yi gözetmektedir . Daima halk ile temas eden ve halka telkinatta bu lunan, 

bu e lemanlar din öğretiminin ihmali yüzünden acınacak bir haldedirler. 

Bunlar ın ilmî ehliyetini ve kültür seviyesini yükseltecek her t eşebbüsün 

faydalı olacağı aşikârdır. Çünkü halka müspet bir ist ikamet vermek an

cak bu sayede mümkün olur. 

Tasarı ilim adamlarını , islâmî tetkikat ile meşgul o lan ve eser ve rmek 

isteyen e lemanlar ı da ihmal etmemektedir . Bu vadide hem eslâfın yaban

cı dillerle yazdıkları, eserlerin Türkçeye tercümesi, hem şarkiyat âl imle

rinin Avrupai bir görüşle kaleme aldıkları etüdlerden istifade o lunmas ı 

elbetteki çok hayırlı bir iş teşkil eder. 

Hülâsa tasarı, gayet ciddî ve ehemmiyet l i bir ilmî ve edebî faaliyetin 

memleket halkı için son derece istifadeli ve semereli bir ça l ışmanın kapı

larını açmakta ve memleket in mühim ve derin bir ihtiyacını esaslı bir su

rette karşı lamaktadır . 

Temennimiz Diyanet İşleri Reisliği 'nin, tasarının bütün hedef ve mak

satlarını tahakkuk ett irmeye muvaffak olmasıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bu işe ilmî bir görüşle ve ihtisasa dayanan 

sağlam bir kavrayışla sarılacak olursa elde edeceği büyük muvaf fakiyet 

bütün milletin şükran ve muhabbet in i kazanır. 
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Hükümet in teklifi hem koruyucudur, vâfidir, hem safidir. Onun için 
Tasarının heyeti umumîyes inin kabulünü temenni eder im. (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Tümü hakkında başka söz isteyen yoktur. Maddelere ge
çi lmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edil
miştir. 

Dinî Yayınlar Döner Sermayesi Hakkında Kanun 
M A D D E 1. - Diyanet İşleri Başkanlığı bütçelerine (Dinî yayınlar döner 

sermayes i ) adiyle konulmuş ve konulacak olan ödenekler Diyanet İşleri 
Başkanl ığ ınca yapı lacak dinî yayın işlerinde kullanılır. 

Bu sermayenin işlet i lmesinden mütevell it kârlar 250 bin l iraya bal iğ 
o luncaya kadar döner sermayeye ilave olunur. 

Diyanet İşleri Başkan l ı ğ ınca evvelce bastır ı lmış olan eserlerin mev
cut lar ından satışına müsaade edileceklerin takdir o lunacak bedelleri ve 
yapı lacak aynî ve nakdî teberrular ayrıca bu sermayeye eklenir. 

BAŞKAN - Madde hakkında söz isteyen yoktur. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. - "Dinî yayınlar döner sermayesi " ile bası lacak kitapların 

fiyatları, her nevi masrafı ithal edilmek üzere, tespit edi lecek maliyetleri

ne % 35 ilavesiyle, tayin olunur. Bu suretle satışa çıkarı lan eserlerin fi

yat lar ında % 25'e kadar iskonto yapılabilir. 

B A Ş K A N - Madde hakkında söz isteyen yoktur. Maddey i oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler. . .Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. - "Döner sermaye" muamelât ı 2490 sayılı Art ı rma, Eksilt
me ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu hükümler i 
ne tâbi değildir. Ancak, Döner sermayenin her yıl sonunda tanzim olu
nan bilançoları , gider ve gelir belgeleriyle birl ikte, Sayıştay 'a tevdî o lunur. 

BAŞKAN - Madde hakkında söz isteyen yoktur. Maddeyi oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 4. - Kendilerine ek görev olarak döner sermaye saymanl ığ ı 

veya memurluklar ı veri len maaşlı veya ücretleri memur ve müstahdem

lere döner sermayenin gelirinden ödenmek üzere ayda 30 l iradan 100 li

raya kadar ücret verilebilir. 

BAŞKAN - Madde hakkında söz isteyen yoktur. Maddeyi oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 5. - Bu Kanunun uygulama şekline Mütaall ik esaslar, Mali

ye Bakanl ığ ı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazır lanarak Bakan

lar Kuru lunca tespit o lunur. 

1280 



DİNÎ Y A Y I N L A R DÖNER SERMAYESİ 

B A Ş K A N - Madde hakkında söz isteyen yoktur. Maddeyi oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 6. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

B A Ş K A N - Madde hakkında söz isteyen yoktur. Maddeyi oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 7. - Bu Kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür . 

B A Ş K A N - Madde hakkında söz isteyen yoktur. Maddey i oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Birinci görüşülmesi bitmiştir.!*) 

Dinî Yayınlar Döner Sermayesi Hakkında Kanuna verilen 

oyların sonucu (3) 

(Kanun abul edilmiştir. ) 

Üye sayısı 487 

Oy verenler 244 

Kabul edenler 244 

Reddedenler 0 

Çekinserler 0 

Oya Katı lmayanlar 224 

Açık Üyelikler 19 

KANUNLAŞAN METİN (4) 

Dinî Yayınlar Döner Sermayesi Hakkında Kanun 

No. Kabul tarihi 

5806 2.VII.1951 

BİRİNCİ M A D D E - Diyanet İşleri Başkanlığı bütçeler ine (dinî yayınlar 

döner sermayesi ) adiyle konulmuş ve konulacak olan ödenekler Diyanet 

İşleri Başkanl ığ ınca yapı lacak dinî yayın işlerinde kullanıl ır. 

(*) İkinci görüşülmesi. Tutanak Dergisi: 9. Cilt, 21-22 nci sayfalarda değişiklik 
yapılmadan tamamlandı. 

(3) Tutanak Dergisi: C.9, S. 58-61. 

(4) Resmi Gazete : 9 Temmuz 1951-7853. 
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Bu sermayenin işlet i lmesinden mütevell it kârlar (250) bin l iraya bal iğ 

o luncaya kadar döner sermayeye ilave olunur. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 'nca evvelce bastır ı lmış olan eserlerin mev

cut lar ından satışına müsaade edileceklerin takdir o lunacak bedel leri ve 

yapı lacak aynî ve nakdî teberrular ayrıca bu sermayeye eklenir. 

İKİNCİ M A D D E - Dinî yayınlar döner sermayesi ile bası lacak kitapla

rın fiyatları, her nevi masrafı ithal edilmek üzere, tespit edi lecek maliyet

lerine % 35 ilavesiyle, tayin olunur. Bu suretle satışa çıkarı lan eserlerin 

f iyatlarında % 25'e kadar iskonto yapılabilir. 

Ü Ç Ü N C Ü M A D D E - Döner sermaye muamelât ı 2490 sayılı Art ı rma, 

Eksi l tme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu hü

kümler ine tâbi değildir. Ancak, döner sermayenin her yıl sonunda tan

z im o lunan bilançoları, gider ve gelir belgeleriyle birl ikte, Sayıştay 'a tev-

dî o lunur. 

D Ö R D Ü N C Ü M A D D E - Kendilerine ek görev olarak döner sermaye 

saymanl ığ ı veya memurluklar ı verilen maaşl ı veya ücretli memur ve müs

tahdemlere döner sermayenin gelirinden ödenmek üzere ayda (30) lira

dan (100) l iraya kadar ücret verilebilir. 

BEŞİNCİ M A D D E - Bu Kanunun uygulama şekline mütaal l ik esaslar, 

Maliye Bakanl ığ ı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazır lanarak Ba

kanlar Kurulunca tespit edilir. 

ALT INCI M A D D E - Bu Kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

YEDİNCİ MADDE - Bu Kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür . 

5 T emmuz 1951 
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(1) Tutanak Dergisi: C. 15, s. 126-131, Ta: 23.2.1945 
(2) Resmi Gazete : 24.2.1945-5940 

Kavanin Mecmuası : C. 27, S. 899 
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ALMANYA İLE HARP HALİNE 
NİHAYET VERİLMESİ 

(6813 - 18.7.1951) 

11. ALMANYA İLE HARP HALİNE NİHAYET VERİLMESİ 

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Maurice Peterson, Hükümeti 
adına 20 Şubat 1944'te Dışişleri'ne verdiği memorandumla üç büyük
lerin Kırım Toplantısında aldıkları kararı bildirdi. Bu kararda Mihver 
Devletlerine 1 Mart 1945 tarihinden önce savaş ilan etmiş olan devlet
lerin 25 Nisan 1945'te San Fransisko'da toplanacak Birleşmiş Milletler 
toplantısına davet edilecekleri belirtiliyordu. Birleşmiş Milletler Teşki
lâtına girmeyi, bu yolla barışa hizmet etmeyi amaçlayan Cumhuriyet 
Hükümeti, bu kararın gereğini süratle yerine getirdi. 

2/3 Ağustos 1944'te Bakanlar Kurulu, Almanya ile siyasî ve ekono
mik ilişkilerin kesilmesi kararını aldı. 

Daha sonra konu TBMM'de etraflıca görüşülerek (1) sonuçta 

"Almanya ve Japonya'ya Harp İlânma ve 1 Ocak 1942 Tarihli 
Birleşik Milletler Beyannamesi'ne Türkiye'nin Katılmasına Dair 

No. 

1452 

Başbakan' ın ve Hariciye Bakanı 'nın verdiği izahat dinlendikten sonra 
Cumhur iye t Hükümet in in teklifi veçhile A lmanya ve Japonya 'ya harp ilâ
nına ve aynı zamanda 1 Ocak 1942 tarihli Birleşik Milletler Beyanname
si'ne Türkiye 'nin kat ı lmasına (401) oyla yani mevcudun ittifakiyle karar 
veri lmiştir. 

23 Şubat 1945" 

biçiminde karara bağlandı (2) 

Bu karar eylemli çalışmayı değil, ticarî ve ekonomik işlemlerin 
dondurulması sonucunu doğurdu. 6 yıl süreyle yürürlükte kalan savaş 
haline 18.7.1951 tarihinde 5813 No.lu Kanunla son verildi. 
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İlanında olduğu gibi kaldırılmasında da İttifak Devletleriyle birlik
te hareket eden Hükümetçe, savaş halini nihayete erdirmek üzere, Ba
kanlar Kurulunca 29 Haziran 1951 'de kabul edilen, Kanun Tasarısı Mec
lis'e gönderildi. 

Kanunun gerekçesi ve görüşmelerde ileri sürülen düşünceler tari
hî değerde olduğundan tutanaklardan aynen alınmıştır. 

Almanya ile Harb Haline Nihayet Verilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

GEREKÇE (1) 

Amer ika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Fransa hükümet ler i , 

şagil Devlet sıfatiyle Hükümet imize ayrı ayrı tevdi eyledikleri muhtıralar

da, A lmanya ile aralarındaki harb halinin sona erdir i lmesine karar ver

diklerini bildirmişler ve bunun Batı A lmanya ile ayrı bir nihaî sulh anlaş

ması demek olmadığını tebarüz ettirerek Türkiye Cumhur iyet i de Amer i 

ka Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Fransa hükümet ler in in kararı

na iştiraki arzu ettiği takdirde dahilî mevzuat ımızda lüzumlu tedbirlerin 

al ınabi lmesi için keyfiyeti tebliğ eylediklerini beyan eylemişler ve alacağı

mız teşriî kararların ilanının müşterek bir an laşma ile, A lmanya ile hali 

harbde bu lunan devletlerle aynı zamanda yapı lmasına her üç işgal dev

letinin ehemmiyet atfettiklerini ilâve etmişlerdir. 

Amer ika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Fransa hükümet ler i 

taraf ından vâki teklif tetkik olunarak şayanı kabul gö rmüş ve A lman 

Devleti ve vatandaşları ile münasebet ler imiz in normal bir hale get ir i lme

sinin her bak ımdan faydalı olacağı mütalâasına varılmıştır. 

A lmanya ile harb halinin sona erdiri lmesi hususunda ilişik Kanun 

Tasarıs ı metnin tasdikini mutazammın mucip sebepler aşağıdaki mülâ

hazalara istinat etmektedir : 

1. A lmanya ile harb halinin nihayete ermesi ile A lman tebaası hak

kında mevcut idarî ehliyetsizlikler ve idarî tahditler ortadan kalkacak ve 

bu suretle her iki memleket arasındaki ticarî ve iktisadî münasebet ler 

daha serbest ve normal bir şekilde işleyecektir. 

2. Harb haline nihayet verme keyfiyeti A lmanya ile münfer i t ve nihaî 

bir sulh akdi mahiyet inde olmadığı için A lmanya 'n ın harbden doğan her 

(1) Tutanak Dergisi: C. 9, B. 99, Sıra S. 233 
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türlü vecibeleri üzerinde müessir olmayacaktır. Hudut lar meseles i ve 
Devlet borçları nihai sulh muahedes in in akdine bırakılmıştır. Harb hali
nin nihayete ermesi, A lmanya ile siyasî ve iktisadî münasebat ın kesildi
ği 2/3 Ağustos 1944 tarihinden itibaren ilişik Kanunun yürür lüğe gire
ceği güne kadar gerek A lmanya Hükümet ine ve gerek A lman tebaası ha
kiki ve hükmî şahısların mal, hak, menfaat ve a lacaklar ına karşı tatbik 
o lunmuş bulunan takyidi muamele ve tedbirler ile aynı devreye ait diğer 
fiil ve hadiselere hiçbir suretle tesir etmeyecektir. Bu suretle Cumhur iye t 
Hükümet in in ve Türk vatandaşlarının gerek A lmanya Hükümet inden ge
rek A lman vatandaşlar ından alacak, hak ve menfaatleri hususunda müt-
tehaz tedbirler mahfuz bulundurularak bu işin tesviyesi nihaî bir anlaş
m a - and laşma akdine bırakılmaktadır. Ancak, Hükümet imiz le 1948 yılı 
b idayet inden itibaren Batı A lmanya 'nın Trizon İşgal Bölgesi aras ında ak
dedi lmiş olan Ticaret, Tediye ve Takas anlaşmaları hükümler i mahfuz tu
tulacak ve A lmanya ile münasebet ler imiz ilişik Kanunun yürür lüğe gir
mes inden sonra nihaî sulhun akdine kadar A lmanya ile usulü dairesin
de yen iden akdedi lecek anlaşmalara tabi olacaktır. 

3. Her sahada olduğu gibi bu sahada da müttefik ve dost lar ımız ile 
birl ikte hareket etmemiz menfaatimiz icabıdır. Esasen bazı devletler Al
manya ile harb haline nihayet vermiş bulunmaktadır lar . ( İran, Hindis
tan, Mısır ) harb haline nihayet vermiş, Yugos lavya Meclis 'e bu hususta 
bir Kanun Tasarısı sunmuş, Norveç Kralı par lamentonun açılış nutkun
da bu sene içinde A lmanya ile harb halinin sona erdir i lmesi mese les in in 
Meclis 'e sunulacağını açıklamıştır. 

4. A lmanya ile aramızda mevcut olup harb hali dolayısiyle tatbik mev
ki inden ç ıkmış bulunan ve tekrar tatbiki cihetine gidi lmesi taraf ımızdan 
şayanı arzu olan anlaşmalar ın listesi ayrıca sunulacağ ından, harb hali
ne nihayet verme keyfiyeti mezkûr anlaşmalar ın yeniden meriyete konul
ması hakkında bir hüküm ifade etmeyecektir. 

5. İlişik Kanun A lmanya ile Türkiye arasında bir sulh muahedes i ak
di mahiyet ini taşımadığına göre, ilerde A lmanya ile aramızdaki bar ış mü
nasebet ini ayrıca tezekkür ve tespit eylemek gerekecektir. 

6. İşbu Kanun Almanya 'ya ve bütün Almanlara şâmildir. Şu kadar ki 
sadece Federal Batı A lmanya Hükümet i ile münasebet ler imiz mevcut ol
duğu cihetle, ancak, tanıdığımız, yegâne bu Hükümet in veya bunu istih
daf edecek olan hükümetler in vesikalarını haiz b i lûmum A lman tebaası 
mezkûr Kanunun bahşett iği haklardan istifade edebi leceklerdir. 

7. A lmanya ile harb haline nihayet verme yetkisi Yüksek Mecl is inize 

aittir. Mecl is Kanunu kabul suretiyle yetkisini kul lanmakta ve ancak Ka-
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nunun yürür lüğe girmesi tarihini tespit için Bakanlar Kurulunu selâhi-

yettar kı lmaktadır. Zira A lmanya ile harb haline nihayet ve rme tarihinde 

de müttef iklerimiz ve dostlarımızla birlikte hareket etmemiz menfaat imiz 

icabı o lduğundan ve mezkûr tarihin Meclis' in tatil devresine rast laması 

ihtimali mülâhaza edildiğinden, Dışişleri Bakanlığı 'nın teklifi üzer ine, ba

his konusu Kanunun yürür lüğe girme tarihini Bakanlar Kurulu tespit 

edecektir. 

Yukar ıdaki mülâhazalarla, Hükümetiniz A lmanya ile harb hal inin so

na erdir i lmesi hakkındaki işbu Kanunu, A lmanya ile münasebet ler imiz i 

normal bir hale sokmaya yarıyacağına inanarak Yüksek Meclis ' in tasdi

k ına sunar. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 

Dışişleri Komisyonu 11.VII. 1951 

Esas No. : 1/218 

Karar No. : 41 

Yüksek Başkanl ığa 

A lmanya ile harb haline nihayet veri lmesine dair Dışişleri Bakanl ığ ın
ca hazır lanan ve Bakanlar Kurulunca 29.VI. 1951 tarihinde Yüksek Mec-
lis'e sunulmas ı kararlaştırı lan Kanun Tasarısı gerekçesi ve il işikleriyle 
birl ikte Dışişleri Komisyonuna havale buyuru lmuş olmakla, Komisyonu
muzun 11.VII. 1951 tarihli toplantısında Dışişleri Bakanlığı temsilci leri
nin huzuriy le incelendi. 

Yapı lan müzakereler sonunda Hükümet in gerekçesinde ileri sürülen 
mucip sebepler tamamen muhik görüldüğü gibi; A lmanya ile harb hali
ne nihayet verme keyfiyetini tanzim eden şartların da her bak ımdan mil
lî menfaat ler imize uygun olduğu neticesine varılmıştır. 

Ancak Kanunun birinci maddesinin kaldırılarak yer ine : "Türkiye ile 

A lmanya arasında mevcut harb haline işbu Kanunun yürür lüğe girdiği 

tarihten it ibaren nihayet veri lmiştir." şekl inde bir madde konulmas ı Mec

l isimizin münaki t bulunduğu bugünlerde A lmanya ile harb hal ine niha

yet ve rme keyfiyetini müttefik devletlerle birlikte, aynı z amanda tahak

kuk ett irmek noktasından münasip mütalâa edilmiştir. 

Bu şekilde tedili muvafık telâkki edilen Tasarı ile gerekçesinin ve ili

şiklerinin Meclis' in yüce tasvibine arz edi lmek üzere yüksek başkanl ıkla

r ına sunulmasına Komisyonumuzda hazır bulunan üyelerin ittifakiyle 

karar veri lmiştir. 
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Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Sözcü 

İzmir İzmir 

Vasfi Menteş Osman Kapan i 

C. Baban 

İzmir 

A. Başman 

İzmir Muğla 

N. Nadi 

F. Kesim 

Samsun Seyhan 

R. Oğuz Ar ık 

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ (2) 

BAŞKAN - Tümü hakkında söz isteyen var mı? 

A H M E T HAMDİ BAŞAR (İstanbul) - A lmanya ile Harb Haline Nihayet 

Ver i lmesine Dair olan Kanun Tasarısının Büyük Millet Mecl isi 'nde müza

kere edi lmiş olması, bizim ötedenberi kendisiyle ticarî, iktisadî ve kültü

rel münasebet imiz i gel iştirmek isteğinde bu lunduğumuz bir memleket le 

nominal mahiyette kalmış harb halinin nihayet y ine nominal mahiyet te 

kalacak surette bitmiş şekline inkılâp etmiş olması hepimizi m e m n u n et

mektedir . 

Ancak arkadaşlar ım, ma lûmu âliniz dünya büyük bir değişiklik içeri

sindedir. Birinci Dünya Harb inden sonra galip ve mağlûp iki taraftan, ne 

mağ lûp ne galip hiçbirisinin bir şey katan, ne mağ lûp ne galip, hiçbirisi 

b irşey kazanmadı ve sulh devam edemedi. İkinci Dünya Ha rb inden son

ra ise harbin bitmiş o lmasına rağmen sulh kurulamadı . Biz im bildiğimiz, 

harb olur, sonra mütareke ve sulh olur. Şimdi bir dördüncü hal daha 

çıktı. Sayın Dışişleri Bakanımız harb halinin nihayet bulmasın ın hukukî 

ve fiilî mânasını bize kürsüden lütfen izah etsin. 

Biz bil iyoruz ki, A lmanya ile harb hali ilan ettiğimiz zaman, A lman

ya 'dan birşey istediğimiz yoktu. Yani iki memleket arasında harb etmeyi 

ve harb hal inde bulunmayı icabettiren bir sebep mevcut değildi. Fakat 

müttef iklerimiz istedikleri ve böyle arzu ettikleri içindir ki, harb hali i lan 

ettik. 

Bugün de gerekçeden anlıyoruz ki, y ine müttef iklerimizin arzusu ile 

harb hal ine nihayet vermiş oluyoruz. Fakat harb haline nihayet vermiş 

(2) Tutanak Dergisi: C. 9, S. 154-162 
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olan müttef ik memleket lerde bunun bir hukukî, bir de fiilî mânas ı vardır. 
Bizdeki hukukî ve fiilî mânasın ın ne o lduğunu gerekçede aradım, bula
mad ım; bu lamad ım. Öyle tahmin ediyorum ki, bunun hukukî ve fiilî mâ
nası şu olacaktır : 

1944 senesinde harb halini ilan ettiğimiz zaman bir karar verdik. Bu 
kararı Bakanlar Kurulu verdi. Bu hususta kanun çıkmadı. Bakanlar Ku
rulu bir karar verince A lmanya ile olan bütün muamele ler dondu. Mu
ameleler nasıl donar? Su donar, şu donar, bu donar ama muamele le r na
sıl donar? Bunun hukukî mânasını anlayamadım. Muamele ler dondu ne 
vakte kadar? Hâlâ o muamele ler donmuş bulunuyor. Bunlar hangi mu
amele lerdir? Türk vatandaşlarının A lmanya 'dan alacakları varsa don
muştur . A lmanya ile harbden dolayı zarar gören vatandaşlar ımız ın bü
tün hakları donmuştur. A lmanya ile alacak verecek donmuştur ve bu hâl 
devam etmektedir . 

Arkadaşlar ; bütün bu muamele ler donmuş olarak altı seneden beri 
devam ediyor. Bunun hukukî manasını Dışişleri Bakanı 'ndan soruyo
rum. Bize İkinci Dünya Harbi yüzünden malı, mülkü kaybo lmuş tebaala
rın hakları asla göz önüne al ınmayan bir başka Hükümet göstersinler. 

Ticaret yapmak maksadiy le A lmanya ile kliring hesabına hükümet in 
A lmanya ile yapmış olduğu Ticaret Anlaşması hükümler i muc ib ince mal 
bedel inin % 25'ini Merkez Bankası 'na yat ırmış olan ve ismarladıklar ı ma
lı a lamamış bulunan tüccarın parasının bu donmuş muamele tesiriyle 
hâlâ donmakta devam etmesine karşı bu gibi hadiseler karş ıs ında sâkit 
kalmış bir tek Hükümet göstersinler. 

Arkadaş lar hâlâ anlayamadığ ım bir zihniyetin tesiri alt ında, A lmanya 

ile siyasî münasebet ler imiz in kesi lmesinden sonra zarar gö rmüş vatan

daşlar ımız ın haklarını isteyecek hiçbir imkân ve yol açmış değiliz. Başka 

memleket ler ne yaptı lar? Sekestr kanunları yaptılar, kendi memleket le 

r indeki A lman haklarını A lman alacaklarını topladılar ve kendi tebaları-

nın haklariyle karşılaştırdılar, bakiyesini müttefiklere verdiler. Biz vatan

daşlar ımız ın bu haklarını aramadık. Sekestr Kanunu şekl inde 1946 se

nes inde Recep Peker Hükümet i sırasında B. M. Meclisi 'ne sunu lmuş bir 

kanun tasarısı vardır. Bu Kanun Tasarısı 1950 seçimine kadar Meclis 'te 

encümenler i dolaştı durdu. 1950 seçimlerinden sonra yeni Mecl is imiz ge

lince kadük olan kanunlardan birisi de bu idi. Bu işle büyük alâkası olan 

insanlar bi lhassa İstanbul 'da bulunuyorlar. Bunların ısrarlı takipleri ve 

haklı şikâyetleri üzerine, Hükümet imiz le , bu mesele ler in ve alacakların 

tasfiyesi için böyle bir kanun mu sevkedeceksiniz, yoksa başka bir şey mi 

yapacaksınız diye konuştuk. Hariciye Bakanı Sayın Profesörle müteaddi t 
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görüşmeler yaptık ve en nihayet Bakanlar arası toplanacak bir komisyon, 
bir kanun sevketmek kararını verince; Dışişleri Bakanı , bu Kanunun 
Mecl is 'e sevkedi lmesine lüzum yoktur, çünkü yak ında A lmanya ile harb 
hal ine nihayet veren bir kanun tasarısı sevkedeceğiz, bu Kanun her şeyi 
hal ledecektir diye tehir ettirmiştir. Ve bir ay evvel bizzat kendi ler ine vâki 
o lan müracaat ımda da kendilerinden aldığım cevap: "müster ih o lunuz, 
kanun geliyor, meseleyi halledecektir" den ibaret kaldı. 

Kanunun esbabı mucibes inden okuyal ım : 

"Harb hal ine nihayet verme keyfiyeti A lmanya ile münfer i t ve nihaî bir 

sulh akdi mahiyet inde olmadığı için Almanya'nın harbden doğan her tür

lü vecibeleri üzerinde müessir olmayacaktır. Hudutlar meselesi ve Devlet 

borçları nihaî sulh muahedes in in akdine bırakılmıştır. Harb hal inin ni

hayete ermesi , A lmanya ile siyasî ve iktisadî münasebat ın kesildiği 2/3 

Ağustos 1944 tarihinden itibaren ilişik kanunun yürür lüğe gireceği güne 

kadar gerek A lmanya Hükümet ine ve gerek A lman tebaası hakikî ve hük

mî şahısların mal, hak, menfaat ve alacaklarına karşı tatbik o lunmuş 

bulunan takyidi muamele ve tedbirler ile aynı devreye ait diğer fiil ve ha

dislere hiçbir suretle tesir etmeyecektir. Bu suretle Cumhur iye t Hükü

met inin ve Türk vatandaşlarının gerek A lmanya Hükümet inden gerek Al

man vatandaşlar ından alacak, hak ve menfaatleri hususunda müttehaz 

tedbirler mahfuz bulundurularak bu işin tesviyesi nihaî bir an laşma ak

dine bırakı lmaktadır . " 

Arkadaşlar ben, bir milletvekili olarak bundan üzüntü duyuyorum. 
Bu işi takip için Dışişlerine gittiğim zaman, dışişlerinde salahiyetl i u m u m 
müdür , bakanlararası bir komisyon toplandı, bütün bakanlar ın ittifakiy-
le tasarı hazırlandı, Bakanlar Kuruluna gitti, dedi. Sizin dedim, hiçbir ih-
tirazî noktanız yok muydu? Hayır dedi. Bakanlar Kuru lundan araştır
d ım, o zaman Sayın Dışişleri Bakanı burada değildi, tetkik ett im. Fakat 
gördüm ki, Bakanlar Kurulundan, şimdilik Meclis 'e sevked i lmemes ine 
karar verilmiştir, sebep de gösteri lmemiştir. Bi lâhara Sayın Dışişleri Ba-
kanı 'na sordum, biz muhal i f olduk, Hariciye Vekâlet i muhal i f o ldu, dedi. 
Hayır, dedim, burada bulunmadığınız için sizin haberiniz yoktur. Bunun 
üzer ine Bakanl ığa gittim. Bakanın huzuriyle u m u m müdürü çağırarak 
konuştuk. Bu sefer u m u m müdür hakikaten hariciyenin buna muvafa
kat e tmemiş o lduğunu söylediler. A m a bunun ben im müracaa t ımdan 
sonra bu sefer söyledi. Ve ileri sürdükleri sebeplerin hiçbirisi bendenizce 
varit değildi. Sonra Sayın Fuad Köprülü dediler ki, siz u m u m müdür l e 
anlaşınız. Bunun üzerine ben niçin daire ile anlaşayım, bu Hükümet in 
bir prensip işidir, kararı siz vermelisiniz dedim. Bu prensip barizdir, za-
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rar gören vatandaşlar ımız ın hakkı temin edilmelidir, ded im. Kat iyen 
müster ih olunuz, yakında Meclis 'e bir kanun sevkedi lecek A lmanya ile 
harb hali sona erecek bu suretle sizin endişelerinizin hepsi hal ledi lecek 
dedi. Bundan sonra ben de müster ih olarak bunu seçmenler ime ve alâ
kalı derneklere aynen bildirdim ve dedim ki, A lmanya ile yak ında harb 
hali sona erecek ve bütün meseleler halledilecektir. Halbuki ş imdi görü
yorum, bu Kanun hiçbir meseleyi halletmiş değildir. Şu halde Sayın Ha
riciye Bakanından soruyorum, harb halinin nihayet bu lmas ından huku
kî ve fiilî mâna nedir? 1944'te harb hali ilan edi lmesiyle tatbik edi len 
dondurma rejimi son bulacak mıdır? Son bulacaksa muamele ler i dondu
rulan işlere yeniden başlanabi lecek midir? Başlanacaksa aradaki altı se
ne donduru lmuş zamanın kanunlarımız ve vergi mevzuat ı bak ımından 
zaman aş ımına giren hadiselerde ve işlemlerde ne gibi muame l e tatbik 
edi lecektir? Bu dondurulma müddeti zarf ında vukuubulan muamele ler , 
dondurma haline rağmen yapı lmış ve yapı lmakta olanlar hakk ında ne gi
bi tedbirler düşünmektedir? A lman alacaklılariyle, A lmanya ile olan mu
amelât ın eriti lmesi mevzuubahis ise, üçüncü şahıslara ve A lman alacak
lı ve borçlulara karşı nasıl bir durum doğacaktır. 

Bu sual ler im çok uzundu, fakat gerekçeyi okumadan tespit etmişt im. 
Gerekçe bunların çoğuna cevap vermektedir. Şimdi tek sual im şudur: Al
manya ile harb yüzünden zarar görmüş perişan bir halde kalan birçok 
vatandaşlar ımız vardır. A lmanya ile ticarî münasebet ler tesis ettiğimiz 
zamanlarda kliring hesabiyle mal bedel inden % 25 avans olarak Merkez 
Bankası 'na yatırı lmış ve malları gelmediği için % 25'leri de a lmamış ve bu 
yüzden de iflas haline girmiş olan vatandaşlar ımız ın durumu ne olacak
tır? Bütün bunlar karşıs ında şimdiye kadar gösterdikleri hareketsizl iği 
izah etmesini rica ediyor ve bunlara cevap ist iyorum. Maruzat ım bundan 
ibarettir. (Alkışlar) 

NECİP BİLGE (Niğde) - Muhterem arkadaşlar ım, öyle zanned iyorum 

ki bir kanunun Bakanlar Kurulundan ve komisyonlardan acele olarak 

Meclis 'e sevkedi lmesi ve Meclis gündemine acele olarak al ınması adeta 

bu işin ivedilikle görüşülmesini icabettirecek bir mahiyet gibi görünmek

tedir. Böyle bir kanunun ivedilikle görüşülmesine ben de taraftarım. Bu 

hususta bir teklif yapı lmadığ ına göre bu mesele üzerinde duru lmas ına 

lüzum yoktur. Yalnız bendeniz de bu mesele üzerinde bu Kanun dolayı

siyle Dışişleri Bakanı 'ndan birkaç sual sormak ist iyorum. 

Kanun Tasarısının Hükümetten sevkedi lmiş olan gerekçesinde şöyle 

bir cümle vardır: "Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Bri tanya ve Fransa 

hükümet ler in in kararına iştiraki arzu ettiği takdirde dahilî mevzuat ımız-
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da lüzumlu tedbirlerin al ınabilmesi için keyfiyeti tebliğ eylediklerini . . . " 
yani Hükümet imize tebliğ eylediklerini "beyan etmişler ve a lacağımız teş
ri kararların i lanından müşterek bir anlaşma ile A lmanya ile hali harbde 
bu lunan devletlerle aynı zamanda yapı lmasına her üç işgal devlet inin 
ehemmiyet atfettiklerini ilave etmişlerdir." Yani müttefik devletler; Rusya 
hariç, kendi aralarında A lmanya ile harb halinin sona erdir i lmesi husu
sunu kararlaşt ırmış ve bunu da tebliğ etmeyi düşünmüşler ve bunu da 
A lmanya ile halen harb hal inde bulunan devletlere tebliğ ederek bunun 
aynı zamanda yapı lmasında fayda olduğunu belirtmişlerdir. Bunu naza
rı d ikkate alan Hükümet , teklifin birinci maddes inde, bu Kanunun yü
rürlüğe girmesi tarihinin Bakanlar Kuruluna veri lmesini istemektedir. 
Çünkü madde şöyle kaleme alınmıştır: "Türkiye ile A lmanya arasında 
mevcut harb halinin nihayete ermesi tarihini tesbite Bakanlar Kurulu yet
kili kıl ınmıştır." Bunun mucip sebebini Hükümet şöyle ifade etmektedir: 

Mecl is, Kanunu kabul suretiyle yetkisini kul lanmakta ve ancak Ka
nunun yürür lüğe girmesi tarihini tespit için Bakanlar Kurulunu salâhi-
yettar kı lmaktadır. Zira A lmanya ile harb haline nihayet ve rme tar ihinde 
müttef iklerimiz ve dostlarımızla birlikte hareket etmemiz menfaat imiz 
icabı o lduğundan ve mezkûr tarihin Meclis' in tatil devresine rast laması 
ihtimali mülâhaza edildiğinden, Dışişleri Bakanlığı 'nın teklifi üzer ine 
tahsis konusu Kanunun yürür lüğe girme tarihini Bakanlar Kurulu tes
pit edecektir. Yani Hükümetten gelen tasarıda kanunun yürür lüğe gir
mesi için Bakanlar Kurulunun salâhiyeti istenmektedir ve müttef ik dev
letlerle aynı zamanda hareket etmek lüzumu ileri sürülmektedir . 

Ş imdi Dışişleri Komisyonu raporuna gelelim. 

Komisyon, birinci maddeyi değiştirmiş ve bildiğiniz şekilde A lmanya 
ile harb halinin sona ermesi halini kararlaştırmıştır. Dışişleri Komisyonu 
gerekçes inde bu hususta şöyle denilmektedir: "Ancak Kanunun birinci 
maddes in in kaldırı larak yerine (Türkiye ile A lmanya aras ında mevcut 
harb hal ine işbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten it ibaren nihayet ve
ri lmiştir) şekl inde bir madde konulması Meclisimizin münaki t bu lundu
ğu bu günlerde A lmanya ile harb haline nihayet verme keyfiyetini mütte
fik devletlerle birlikte, aynı zamanda tahakkuk ett irmek noktas ından 
münas ip müta lâa edilmiştir." 

Bu suretle her iki teklif birbir inden ayrı o lmakla beraber müttef ikler

le birl ikte hareket etme hususunu esbabı mucibe olarak ileriye sürmek

tedir. Bendeniz bunun mânasını anlayamadım. Acaba müttef ikler Al

manya ile birlikte harb haline nihayet veri lmesini b izden yazı ile istemiş

ler midir? Diğer taraftan gazetelerde de, İngiltere, Fransa ve Amer ika 'n ın 
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A lmanya ile harb haline son verdiklerine dair bazı yazılar ç ıkmış bulun
maktadır . Acaba doğru mudur? Bunu sormaktan maksad ım, arz ett iğim 
gibi, Hükümet tasarısındaki birinci maddeye, komisyon maddes in in 
muhal i f olmasıdır. Bununla beraber esbabı mucibeler birdir. Komisyo
nun maddes in in yazılış şeklindeki değişikliği izah ederlerse iyi olur. 

İkincisi, İçtüzüğün 66 ncı maddes ine göre, Hükümet ten gelen kanun 
tasarı larının bütün bakanlar tarafından imzalanmış o lması gerekmekte
dir, halbuki burada Devlet Bakanı ile Ticaret ve Ekonomi Bakam'n ın im
zaları yoktur. Bunu araştırıp sormayı ve tamamlanmasın ı temin etmeyi 
komisyon başkanı iş edinmelidir. İcabında Hükümet ten gelen kanun ta
sarı lar ında hangi vekil in imzası var, hangi vekil in imzası yok, bunu Baş
kanlık Divanının yapması icabederdi. Bu hususun da dikkate al ınması
nı rica eder im. Belki acele sevkedi lmesi dolayısiyle ve bazı bakanlar ın bu
rada bu lunmamas ı neticesi olarak imza edi lemediği düşünülebi l i r . Fakat 
her ne şekilde olursa olsun Tüzüğün 66 ncı maddes i bunu, katî olarak 
emrett iğ ine göre, onun haricine ç ıkı lmaması icabeder kanaat indey im. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) - Efendim, iktisadî bünyes i birbiri
ni tamamlayıc ı mahiyette olan iki memleket arasındaki harb hal inin so
ra ereceğini tebşir eden bu Kanun lâyihasını büyük bir memnuniye t l e 
karşı lar ım. Yüksek Meclisinizin bu hususta ittihaz buyuracağ ı karar ın 
siyasî ve tarihî ehemmiyet i kadar, memleket imiz in iktisadiyatı bakımın
dan hususi bir ehemmiyet i de haizdir. 

İki memleket arasında harb halinin devam ettiği yedi yıl zarf ında Türk 
Devlet inin A lmanya emval ine, diğer muhar ip devletlerin yaptığ ı gibi, tek 
taraflı bir Sekestr Kanunu ile el koymamış olması Türk Mil let inin ulüv-
vü cenabının yeni bir tezahürüdür. Bu itibarla bendeniz, Hamdi Başar 
arkadaşımız ın tenkitlerine iştirak etmiyorum. Bilâkis böyle bir kanunun 
yap ı lmamış olmasını biz im için, hakikaten Türk civanmert l iğ inin bir te
zahürü olarak telâkki ed iyorum. 

Son zamanlarda bu Sekestr Kanununun bi lhassa 9 uncu Büyük Mil

let Meclisi faaliyete geçtikten sonra, A lmanya 'dan alacaklı olan bazı va

tandaşlar ımız ın haklarının istirdadı için yapı lan teşebbüslerde bendeniz 

de faal rol oynamış bir arkadaşınız ım. Fi lhakika bu kanun mevzuu ile bu 

işte salahiyetl i idare makamlar ı çalıştılar. Fakat A lmanya ile harb hal inin 

iadesi ve A lman Hükümet in in müstaki l bir siyasî hüviyet taş ıma ihtima

li çok yakın olduğu için böyle mağlup ve mağdur bir milletin son demle

r inde tek taraflı bir Sekestr Kanunu yapmakla böyle bir harekete teves

sül e tmemiz in doğru olacağı düşünüldü. İşte bugünkü şu kanun lâyiha-

siyle bütün meselelerin hal yolu açılmış bulunuyor. 
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Hamdi Başar arkadaşımız zannediyor ki; bu kanunla bizim istediği
miz ihkakı hak yolu kapalıdır. Halbuki bendenizin naçiz kanaat ıma göre 
bu yol ancak bu suretle açı lmaktadır. Çünkü; A lmanya ile harb hali zail 
o lunca A lman Hükümet iy le Türkiye Devleti arasında siyasî münasebe t 
normal şartlarla teessüs edecek demektir. Normal şartlarla siyasî müna-
sebat teessüs edince iki memleket arasında gerek ticarî, gerek şahsî mü
nasebet lerden doğan bütün alacak verecek, alacaklı verecekl i tarafların 
hükümet mümessi l ler i arasında yapı lacak karşılıklı müzakere ler ve bilâ-
teral bir an laşma ile gayet çabuk, hiçbir kayda tabi o lmadan, hal yo luna 
g irmiş olacaktır. Bu iki tarafın anlaşması ile hal imkânını hazır layan bu 
kanun müzakere edil irken bendeniz sadece, eğer yanl ış an lamıyorsam, 
izharı memnuniye t e tmemiz ve bu Kanunun bir an evvel kabul edi lmesi 
ve Türkiye ile A lmanya arasındaki ticarî ve iktisadî münasebet ler in inki
şaf ında da bu yeni ve tabiî vaziyetin çok müessir bir şekilde âmil o lması
nı temenni etmemiz icabeder. Bir şeyi daha bu vesile ile tebarüz ett irmek 
isterim ki, Türkiye 'de son zamanlarda bir Sekestr Kanununun yapı lma
sının idareten ve nezaketen tehir edilmiş olmasının A lmanya 'n ın iktisadî 
ve ticarî a leminde yarattığı minnetkârl ığın hudutsuz o lduğunu müşaha-
de ve ist ihbaratımla arz etmek isterim. Fakat Türk Mil letinin ve Devleti
nin gösterdiği bu c ivarmerdane hareketin bundan sonra iktisadî ve siya
sî istiklâline kavuşacağını memnuniyet le göreceğimiz A lman Devleti tara
f ından lâyık olduğu derecede ehemmiyet le takdir edi lmesini ve b i lhassa 
ihraç mallar ımızın belli başlısı sayılan ve milyonlarca Türk vatandaş ın ın 
maişet vasıtası olan tütün ihracatımızla Türk tütünlerinin A lman müs 
tehl ikine intikal etmesini engelleyen ve A lman Hükümet ince bertaraf 
edi lmesi mümkün iken şimdiye kadar her nasılsa yap ı lamayan ve yapıl
masın ı şiddetle beklediğimiz tedbirlerin al ınmasına yol açmasını t emen
ni eder ve bu hususta Hükümet imiz in daha müessir teşebbüslere giriş
mesini di lerim. 

Maruzat ım bundan ibarettir. 

B A Ş K A N - Cahid Zamangi l . 

C A H İ D ZAMANGİL (Trabzon) - Muhterem arkadaşlar, A lmanya ile 

aramızdaki harb haline nihayet vermeyi hedef tutan ve önümüze geldi

ğ inden dolayı müttef ikan memnuniyet imiz i mucip olan bu Kanun Tasa

rısı dolasıyısi le ben sadece Türk-Alman iktisadî münasebet ler in in baâzı 

mahdut kısımlarına temas edeceğim. Siyasî münasebet ler esaslı g ıdasını 

ve b i lmukabele mühl ik mikropları iktisadî münasebet lerden aldığı için 

böyle bir günde iktisadî münasebet lere temas etmeyi de yersiz bu lma

dım. 
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Hamdi Başar ve Bedri Nedim Göknil arkadaşlar ımızın ortaya koyduk
ları alacaklarımız mevzuu benim de mevzuumdur . Bu noktada Dışişleri 
Bakanına gereken sual tevcih edilmiş olduğu için ayrıca bunun üzer inde 
duracak deği l im. Bir Sekestr Kanunu çıkmış o lmasının muhtel i f mâna
larını iki arkadaşımızdan dinledik. Ben bunlarla iştigal e tmekten ziyade, 
bu meselenin bu Kanun içerisinde veya dışında ne suretle o lursa o lsun 
hal ledi lmesini ve hele yakın bir zamanda buna bir çare bu lunmas ın ı te
menni eder im. 

Temas etmek istediğim ikinci noktaya Bedri Nedim Gökni l arkadaşı
mız temas ettiği için ben bu mevzuu biraz tevsî etmiş o lacağım. 

Tütün mevzuunun Türk-A lman iktisadî münasebet ler inde çok büyük 
yer i o lduğuna kaani bu lunduğum için bu mevzua dokunmaks ız ın geç
mek imkânını göremedim. Bu büyük ihracat maddemiz eski müşter imiz 
olan A lmanya 'da bugün zorluklara mahfuzdur. Bunun iki kategori sebe
bi vardır. Birincisi, A lmanya 'ya müteveccih olanlar : Yani A lmanya 'n ın 
mübade le serbestisini muvakkaten talik etmiş olması ve bu suretle itha
lâtını ve bu meyanda bütün ithalatını kıtça kontenjanlara bağ lamış bu
lunması ; diğer taraftan son zamanlarda yapı lmış olan Karaosmanoğ lu 
Anlaşması 'n ın fiilî kıymeti ifade etmesi için A lmanya Hükümet i tarafın
dan al ınması lazımgelen tedbirin a l ınmamış olması. 

İkinci kategori; sebep olarak, A lmanya 'da Türk ve Y u n a n tütünler inin 
mâruz kalageldiği Virjinya tütünü rekabeti meselesi vardır. Rekabet der
ken, rekabet kel imesinin tamamen yer inde kullanıl ıp kul lanı lmadığ ı te
emmüle lâyıktır. Çünkü rekabet müsavi şartlar içinde yapı lan ticarî mü
cadeleye âlem olur. Bu mevzuda Türkiye 'nin durumu anlaşı lmal ı ve an
layışla karşı lanmalıdır. Türkiye, eskiden müsavi şartlar içinde ve doğru
dan doğruya müstehl ikin zevkına dayanarak elde ettiği A lmanya gibi bir 
p iyasadan çeki lmeye mecbur edilirse, bunun ekonomimizde tehlikeli bir 
rahne açacağı ve tediye birl iğindeki durumumuzun sarsı lacağı, mübade
lelerin serbestleştiri lmesi yo lundaki hamleler imizin mütees ir olacağı ka
bul edi lmelidir. Bu hususta Türkiye 'nin, Yunanistan ' ın durumlar ı , 
bir inin diğerine nispetle zaman zaman geçici muvaffakiyetler elde etme
sinin âti bakımından kıymeti o lmadığına göre, aynıdır. B inaenaleyh Av
rupa ekonomisini i lgilendiren bir mesele muvacehes inde bulunmaktay ız . 
Bu mevzu Avrupa İktisadî İş Birliği Teşkilâtı gündeminde yer a lmaya la
yık bir mahiyet taşıdığına inanmaktay ım ve bunu Hükümet in dikkat na
zar ına arz ederim. 

Diğer taraftan Türk ekonomisinin kalk ınmasına meşkûr yardımlar ı 

o lan Amerika 'nın, anlayış göstereceğinden ümidi kesmeyerek Hükümet in 

bu vadideki temaslarını sıklaştırmasını temenni eder im. 
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A lmanya 'ya gelince; bize gayet az kontenjanlar vermektedir , tütün ih

racat ımız azalmış ve küçük denecek bir miktara inmiştir. 19 bin ve yir

mi bin tona kadar ihracat yapıyorduk. Şarkî A lmanya 'n ın ayrı ldığını dü

şünerek bundan biraz tenzilât yapsak dahi bugünkü miktara kadar düş

mesi gerekmezdi . Bugün 4-5 bin ton gibi cüzi bir miktara inmiş bu lunu

yor. Eğer A lmanya tütünlerimizi alsaydı bugün el imizde bu lunan stok

lar da kalmayacakt ı . Halen elimizde 25-30 bin ton gibi büyük stoklar 

mevcuttur ve piyasa bundan ıstırap duymaktadır . Fakat beni i lgi lendiren 

mese le bugünkü stok brikintisi gibi geçici bir mesele değil, Türk -A lman 

iktisadî münasebet ler inin önemli bir unsurunu teşkil eden tütün ihraca

tı işinin yarının da müh im bir meselesi olmasıdır. Bu mesele bir hâl yo

luna girmediği takdirde, A lmanya ile iktisadî münasebet ler imiz in ât isine 

emniyet le bakmak vaziyet inde değiliz. A lmanya ile harb hal inin nihayet-

lenmesi kararının a l ınmasından mütevell it duyduğumuz hazzı her hangi 

bir vesi le ile azaltmak istemem. Bununla beraber şunu da u n u t m a m 

m ü m k ü n değildir ki, tütün meselesi, Türk-Alman münasebet ler in in her 

safhasında her zaman müessiriyeti haizdir ve aramızdaki bu mesele bu

gün endişe verici durumdadır . 

A lman Hükümet in in Türk piyasasındaki menfaatler ine de uygun dü

şecek bir yolu nihayet bulacağını ümit etmekteyim ve bu hususta Hükü

met imize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vazifeler terettüp 

ettiğine inanmaktay ım. 

B A Ş K A N - Osman Kapani. 

O S M A N KAPANİ (İzmir) - Muhterem arkadaşlar; A lmanya ile Harb 

Hal inin Sona Ermesi Kanun Tasarısı görüşülürken burada bu mesele ile 

doğrudan doğruya alâkası o lmayan ve ancak bu tasarının kabulünden 

sonra arada teessür edecek olan münasebet ler net icesinde hal ledi lmesi 

icabeden hususlar ın da konuşmalara mevzu o lduğunu müşahede ett im. 

Bu harb halinin sona ermesi, bir sulh muahedes in in akdini t a zammun 

etmemektedir . Binaenaleyh A lmanya ile 1944 senesinde siyasî ve iktisa

dî münasebet ler in katedi lmesi üzerinde, Ahmet Hamdi Başar arkadaşı

mızın tâbiri veçhile, dondurulmuş vaziyetin halli ve A lmanya 'n ın bu don

duru lmuş vaziyetten mütevell it olarak bize olan borç ve vecibeler inin an

cak bir sulh muahedesiy le tanzim ve tedvin edi lmesi imkânı vardır. Bu

gün mevzuubahis olan mesele A lmanya ile harb hal inden mütevel l i t olan 

borç ve vecibelerin halli değildir. Bugün A lmanya ile olan harb hal inin 

sona ermesinin tesbitini isteyen tasarının maksadı şudur : Bir kere Al

manya Türkiye ile doğrudan doğruya ticari anlaşmalar yapmak arzusun-
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dadır. Bugün A lmanya ile iki anlaşmamız vardır. Bunlar ancak A lman

ya 'nın İşgal Kuvvetleri komutanlar iy le imzalanmış anlaşmalardır . Yan i 

bugün resmen tanımış o lduğumuz Batı A lmanya 'n ın resmî Hükümet i ile 

yapı lmış anlaşmalar değildirler. Binaenaleyh, bu harb hal inin sona er

mesi , yeni ticarî anlaşmalar yapmak imkânını vereceği gibi, harbten ev

vel aramızda mer' i olan bazı anlaşmaların, karşılıklı anlaşmalar la tekrar 

meriyete girmesi temin edilecektir. Deminki arz ettiğim, Devlet olaraktır. 

Fert olarak, bugün Batı A lmanya 'da bulunan tüccarlarla Türkiye 'deki 

tüccarlar arasında bir muame le yapı lmaktadır . Fakat fiilî bir durum da 

vardır. A rada herhangi bir ihtilâf çıktığı zaman Batı A lmanya 'dak i A lman 

tebaas ından olan bir k imsenin Türk mahkemeler ine müracaat e tmeye 

hakkı yoktur. Çünkü hukukî terimle (harb hal inde) bu lunduğumuz , bir 

Devlet in tebaasıdır. Binaenaleyh, bu Kanun kabul edi ldikten sonra mev

cut olan fiilî durum, hukukî olarak da tanınmış demektir . Artık, harb ha

linin sona ermesiyle tanımış o lduğumuz Batı A lmanya Devleti tebaaları

na Türkiye 'de ikamet edebi lmek, pasaport alabi lmek imkânlar ı geniş 

mikyasta temin edilmiş olacaktır. Buraya A lman tebaasından olanlar gel

miyor mu? Geliyor, fakat hususî izinlerle... Burada ka lmak için müşkü

lâta uğruyorlar. İdarî makamlar tereddüt içinde kalıyor. Çünkü harb ha

li henüz sona ermemiştir . 

Necip Bilge arkadaşım birinci maddenin Hükümet gerekçesi ile Dışiş

leri Komisyonu gerekçesi arasında fark o lduğunu söylediler. Hayır arka

daşlar ım yoktur. Diğer devletlerin, Birleşik Amerika 'nın, İngiltere'nin, 

Fransa 'nın bize muhtıralarını vermiş oldukları zamanlarda A lmanya ile 

harb hal ine son vermemiş idiler. Bugün harb haline son vermişlerdir . Bi

naenaleyh ne zaman harb haline son verecekleri ma lûm olmadığ ı için 

böyle geniş marj b ırakmak icap ediyordu. Yüksek Meclis ' in tatil o lmak 

ihtimali mevzuubahis o lduğundan Kanunun meriyete g i rme hakkının 

Hükümete bırakılması bu bak ımdan derpiş edilmiştir. Bugün bu, mevzu

ubahis o lmadığı için heyetiniz bu Tasarıyı kabul ettiği takdirde derhal 

meriyete girecektir. Çünkü bugüne kadar 15-20 Devlet A lmanya ile harb 

hal ine son vermiş bulunuyor. 

Arkadaşlar bu Tasarı üzerinde daha fazla izahat vermeye lüzum var 

mıdır? Fransa ve İngiltere tek taraflı olarak A lmanya ile harb hal ine son 

veri ldiğini i lan ettiler. Çünkü Almanya 'n ın kayıtsız şartsız tesl im olması

nı onlar harb halinin bitmiş o lduğuna kanaat getirerek bu suretle Hükü

met olarak tek taraflı beyanname çıkarmayı kabul etmişlerdir. Yalnız 

Amer ika Kongresi 'nin dış meselelerde gayet titiz olan vaziyeti de nazarı 
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it ibara alınırsa, esasen bir Anayasa mevzuu olduğu da göz önünden uzak 

tutulmazsa, Kongreden geçirmek suretiyle Amer ika 'da harb hal ine niha

yet vermiştir . Şimdiye kadar bize gelmiş olan malûmattan, 15-20 devle

tin A lmanya ile harb hal ine nihayet vermiş o lduğunu anl ıyoruz. Diğer 

müttef iklerimizle beraber bütün A lmanya ile 1944 senesinde siyasî m ü 

nasebet in kesi lmesi, iktisadî ve ticarî muamele ler in durmas ı hal ine niha

yet vererek bir an evvel fiilî vaziyetten hukukî vaziyete geçmemiz in gayet 

yer inde olacağı kanaat indeyim. 

Bu bak ımdan Tasarının kabulünü Komisyon adına hepin izden rica 

ed iyorum. 

B A Ş K A N - Söz Dışişleri Bakam'nındır 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) - Muhte rem arkadaş

lar, benden evvel görüşen arkadaşlar meselenin muhtel i f safhalarını izah 

ettiler. Belki aralarında bazılarının, mazbata muharr ir i arkadaşlar ımız ın 

izah ettiği gibi, doğrudan doğruya değil, fakat dolayısiyle çok haizi ehem

miyet birtakım meselelerden, mesela tütün meseles inden bahsett i ler ve 

Hükümet in nazarı dikkatini celbettiler. Arkadaş lar ıma temin eder im ki 

Hükümet bu meselelerde âzami hassasiyetle hareket etmektedir . Ve ka

bil o lan her şeyi yapmak hususunda elinden geleni diriğ e tmemekted ir . 

Bu gayet tabiî bir vazifedir. 

İkinci noktaya gel ince bu Kanunun, yani A lmanya ile aramızdaki 

harb hal inin nihayet bulmasının muhterem heyet tarafından, umumiye t 

le söz söyleyen arkadaşlar tarafından memnuniyet le hüsnükabul edi lme

s inden dolayı bi lhassa teşekkür ederim. 

Hamdi Başar arkadaşımız A lmanya 'dan alacakları olan arkadaşlar ı 

mızın haklarının temin edi lmediğinden ve saireden bahsett i ler. Bu bir 

kaç yıllık, 1944'ten beri devam eden bir meseledir. Biz bu işi ele aldığı

mız zaman aşağı yukarı , A lmanya ile münasebet ler imiz, işgal kuvvet ler i 

kanal iyle o lmak üzere başlamıştı . Bununla beraber harb hal inin yak ında 

ortadan kalkacağı tahmin edil iyordu ve bu hususta hazırl ıklar da yapı l ı 

yordu. Onun için biz bu evvelce hazırlanıp yıl larca Mec l i s t en bir türlü 

ç ıkmamış , komisyonlarda kalmış olan Sekestr Kanununu, tam harb ha

linin ortadan kaldırı larak aramızdaki münasebet ler in başlayacağı s ırada 

mevcut A lman mal lar ından alacaklı olan Türkler ' in alacaklarını temin et

mek yo luna gitmeyi doğru bulmadık. Esasen alacaklı olan Türk vatan

daşlarının alacaklarını temin için icabeden, ihtiyatî tedbirler de a l ınmış

tı ve a l ınmış olan tedbirler sayesinde onların haklarını temin e tmek im

kânı da ima mevcuttur. Zaten bugünkü kanun tasarısının esbabı muci -
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besini demin arkadaşımız okudular, lüzumlu tetkiklerin a l ınmış o lduğu 

hakikaten sarih olarak görülmektedir . Biz bu Kanunla yalnız şunu iste

dik ki, aradaki hali harb nihayete ersin, fakat diğer meseleler tek taraflı 

değil, biz buna tevessül etmeden, çünkü bunu doğru bulmayız karşıl ıklı 

a n l a ş m a l a r a ist inat e t t i re l im. Bu i t ibar la bu K a n u n u kabu l 

buyurduğunuz takdirde A lmanya ile sadece harb hali nihayete erecektir. 

Bedri Nedim Göknil arkadaşımızın izah ettikleri gibi diğer mesele ler dost

ça, samimî olarak halledilecektir. Bunun temini çareleri aranı lacaktır . 

Bu itibarla Hamdi Başar arkadaşımızın bahsettiği endişeye maha l yok

tur. Evet çok uzun yıllar harb hali devam etmiştir, bu yüzden birçok me

selelerin halli geri kalmıştır. 1944-1950 arasında geçen müddet in mesu

liyeti bize raci değildir. Tekrar arz ediyorum, bu Kanun kabul edi ldikten 

sonra karşılıklı olarak mual lâktaki diğer bütün meseleler elbette dostça 

halledilecektir. Çünkü siyasî münasebet iade edi lmektedir. 

Bir arkadaşımız, zannediyorum Necip Bilge arkadaşımız, bugünkü 

gördüğümüz manzaranın eski hukuku düvel esaslarına tamamiy le uy

madığ ından bahsetti ler. Zamanın icabı, hâdiselerin icabı eski hukukî te

lâkkilerde birçok aykırılıklar meydana gelmiştir. Mesela, Bonn 'da bir mü

messi l l iğ imiz vardı; K ısmen iktisadî münasebet ler imiz le meşgul o lurdu, 

fakat Bon'daki mümessi l , A lman Hükümet i nezdinde değil, işgal kuvvet

leri nezdinde idi. Çünkü ortada tam manasi le hükümran bir A lman Hü

kümet i diye bir mevcudiyet yoktu. Bonn'daki mümessi l l iğ imiz, diğer dev-

letlerinki gibi, hatta harb hali nihayet bu lmadan evvel, fakat tabiî harb 

hal ine nihayet veri lmesi prensip kararı al ındıktan sonra, doğrudan doğ

ruya büyük elçiliğe tebdil edilmiştir. Bu işi yalnız başımıza yapmadık ; di

ğer birçok devletle birlikte yaptık. Harb haline nihayet verdikten sonra 

bi lhassa iktisadî meselelerde kâfi hukuku hükümranîye mal ik bu lunan 

A lman Hükümet iy le bu meseleler halledilecektir. Bu Kanun Tasarıs ını 

kabul buyurduğunuz takdirde, Türk vatandaşlarının alacakları için mü

zakerelere girişeceğiz. Maruzat ım bundan ibarettir. 

BAŞKAN - Tasarının tümü hakkında başka söz isteyen yoktur. Mad

delere geçi lmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . 

Kabul edilmiştir. 

Almanya ile Harb Haline Nihayet Verilmesine Dair Kanun 

M A D D E 1. - Türkiye ile A lmanya arasında mevcut harb hal ine işbu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren nihayet veri lmiştir. 

B A Ş K A N - Madde hakkında söz isteyen yok. Maddeyi kabul edenler.. . 

Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 
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M A D D E 2. - Harb haline nihayet verme keyfiyeti Türkiye ile A lmanya 

aras ında sulh akdi mahiyetini taşımaz. 

B A Ş K A N - Madde hakkında söz isteyen yok. Maddey i kabul edenler. . . 

Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. - Harb halinin nihayete ermesi, A lmanya ile siyasî ve ikti

sadî münasebet ler in kesildiği 2/3 Ağustos 1944 tar ihinden bu Kanunun 

yürür lüğe girdiği güne kadar gerek A lmanya Hükümet ine ve gerek A l m a n 

tebaası hakikî ve hükmî şahısların mal, hak, menfaat ve a lacaklar ına 

karşı tatbik o lunmuş bulunan takyidi muamele ve tedbirler ile aynı dev

reye ait diğer fiil ve hâdiselere hiçbir suretle tesir etmeyecekt ir . 

Türk-A lman ticarî münasebet ler inin yeniden tanzimi hakk ında mev

cut anlaşmalar ın hükümler i mahfuzdur. 

BAŞKAN - Önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 3 üncü maddes indeki "yürürlü

ğe gireceği" tâbirinin "yürürlüğe girdi" şeklinde değişt ir i lmesini arz ve 

teklif ederiz. 

Mardin Niğde 

Kemal Türkoğlu Necip Bilge 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ O S M A N KAPANİ ( İzmir) - Esasen 

(girdiği) şeklinde okunmuştur . 

Yüksek Başkanl ığa 

3 üncü maddede bazan "münasebet ler" ve bazan "münasebat " keli

meler i kul lanı lmış o lduğundan ve halbuki "münasebet ler " demek m ü m 

kün ve cümlece kabul edilmiş iken "münasebat " demeye mahal o lmadı

ğ ından; 

3 üncü maddenin ikinci satırındaki "münasebat " ke l imesinin "müna

sebetler i " olarak tashinini teklif ederim. 

Trabzon 

Cahit Zamangi l 

B A Ş K A N - Komisyon ne diyor? 

KOMİSYON ADINA O S M A N KAPANİ (İzmir) - Önergedeki değişikl iğe 

iltihak ediyoruz. 

B A Ş K A N - Değişiklikle beraber maddeyi oyunuza arz ed iyorum. Ka

bul buyuranlar. . . Etmeyenler. . . Madde kabul edilmiştir. 
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M A D D E 4. - Bu Kanunun yürürlüğe g irmesinden sonra, sulhun ak

dine kadar, A lmanya ile münasebet ler imiz usulü dairesinde yen iden akit 

veya tekrar meriyete vaz'edilecek andlaşma, an laşma ve söz leşmelere tâ

bi olacaktır. 

B A Ş K A N - Efendim, bu madde için de bir önerge daha vardır 

Yüksek Başkanl ığa 

Müzakere edilen Tasarının 5 inci maddes inde, formül hal ine ge lmiş 

o lan "yürür lüğe koymak" tabiri kullanıldığı halde, 4 üncü maddes inde 

"mer ' iyete vaz 'edi lecek" tâbirine yer verildiği görüldüğünden, hiç o lmazsa 

aynı Kanun metni içinde terimce yeknasakl ık sağlamak maksadiy le ; 4 

üncü madden in 4 üncü satırındaki "meriyete vaz 'edi lecek" ibaresinin 

"yürür lüğe konulacak" şekl inde değiştiri lmesini teklif eder im. 

Trabzon 

Cahit Zamangi l 

B A Ş K A N - Komisyon ne diyor? 

K O M İ S Y O N ADINA O S M A N KAPANI (İzmir) - Bir it irazımız yoktur . 

B A Ş K A N - Dikkate al ınmasını oyunuza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Komisyonun iltihak ettiği ve heyeti celilenizin de kabul buyurduğu 

veçhi le maddey i oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler . . . 

Madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

M A D D E 5. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

B A Ş K A N - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Madde kabul edil

miştir. 

M A D D E 6. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

B A Ş K A N - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Madde kabul edil

miştir. 

Tasar ının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

Bu görüşmeler sonunda kesinleşen metin 5813 numara ile kanunlaş

tı. 
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Almanya ile Harb Haline Nihayet Verilmesine Dair Kanun (*) 

No. Kabul tarihi 

5813 18.VII.1951 

BİRİNCİ M A D D E - Türkiye ile A lmanya arasında mevcut harb hal ine 

işbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren nihayet veri lmiştir. 

İKİNCİ M A D D E - Harb haline nihayet verme keyfiyeti Türkiye ile Al

manya arasında sulh akdî mahiyetini taşımaz. 

Ü Ç Ü N C Ü M A D D E - Harb halinin nihayete ermesi, A lmanya ile siyasî 

ve iktisadî münasebet ler in kesildiği 2/3 Ağustos 1944 tar ihinden bu Ka

nunun yürür lüğe girdiği güne kadar gerek A lmanya Hükümet ine ve ge

rek A lman tebaası hakikî ve hükmî şahısların mal, hak, menfaat ve ala

caklar ına karşı tatbik o lunmuş bulunan takyidi muame le ve tedbirler ile 

aynı devreye ait diğer fiil ve hâdiselere hiçbir suretle tesir etmeyecekt ir . 

Türk-A lman ticarî münasebet ler inin yeniden tanzimi hakkında mev

cut anlaşmalar ın hükümler i mahfuzdur. 

D Ö R D Ü N C Ü M A D D E - Bu Kanunun yürür lüğe g i rmesinden sonra, 

su lhun akdine kadar, A lmanya ile münasebet ler imiz usulü daires inde 

yen iden akit veya tekrar yürürlüğe konulacak andlaşma, an laşma ve söz

leşmelere tâbi olacaktır. 

BEŞİNCİ MADDE - Bu Kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

ALTINCI M A D D E - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür . 

21 T emmuz 1951 
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355, 360, 363, 364. 375, 377, 386, 390. 418, 

434, 440, 484, 537, 540, 555, 556, 559, 560, 

602, 605, 612, 614, 621, 626-628, 644, 648¬ 

650, 664, 669, 673, 674, 690. 692, 705. 708, 

734, 766. 877. 886, 889. 890. 894, 938. 939, 

941, 952, 956, 957. 959. 997, 1001, 1003, 

1005. 1006. 1011-1014. 1017, 1020-1022, 

1025, 1027, 1028, 1031, 1032. 1159, 1170. 

1210. 1272 

Adnan Menderes Hükümeti (Bkz. Adnan Menderes 

Kabinesi, Menderes Hükümeti, Menderes Kabi

nesi) : 204, 206, 229, 233, 234, 237. 238, 244, 

257,263,285.291, 298.301,318.346,365,367. 

402.414. 759,760, 775, 780, 952, 960, 972, 996. 

1008, 1009, 1021. 1028 

Adnan Menderes Kabinesi (Bkz. Adnan Menderes 

Hükümeti. Menderes Hükümeti, Menderes Kabi

nesi) : 178.985 

Adolfİsak : 1063 

Adviye Fenik : 96,121 

A f Kanunu 432 . 444-446, 448, 451-460, 

462-465, 467-471, 476, 478-480, 482, 508. 889. 

982 

Afganistan 379,636 

Afrika 583,587 

Afyon (Afyonkarahisar) : 1101. 1201, 1206, 1236, 

1247 

Agah Erozan (Bursa) : 280, 281. 503, 921, 1199 

Agamba : 1067 

Agop Dilaçar 310 

Ağrı Harekatı : 568 

Ahilya Moshos (İstanbul) : 

1261 

Ahmet Ağaoğlu 641 

Ahmet Başıbüyük (Çorum) : 

Ahmet Demir 464 

Ahmet Emin Yalman : 22,35, 39.47. 55, 65, 69, 98. 

108, 134, 146. 151, 154, 159,438,475,777 

Ahmet Faik Abasıyanık (Kocaeli) : 1147 

Ahmet Gürkan (Tokad) : 362,363,371,399,503. 

580. 703 . 921, 1038. 1042. 1044, 1045, 1046, 

1049, 1054-1057, 1060 

Ahmet Hamdi Başar (İstanbul) : 230, 235, 310, 596, 

597,840, 1167, 1287, 1292-1295, 1297, 1298 

Ahmet Kadoğlu (Maraş) : 326.921 

Ahmet Kavuncu (Kütahya) : 707 

Ahmet Kemal Silivrili (İstanbul) : 2, 3, 5 

Ahmet Remzi Yüregir (Seyhan) : 1153 

Ahmet Sungur (Yozgat) : 1095,1136 

399. 503. 1046. 1203, 

409-413 
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Ahmet Süreyya Örgeevren : 1185 

Ahmet Şükrü Esmer : 33 

Ahmet Tahtakılıç (Kütahya) : 1,3.5 

Ahmet Tokuş (Antalya) : 703.710,1161 

Ahmet Topçu (İstanbul) : 703,710 

Ahmet Veziroğlu : 440,545,840 

Akasya Mecmuası : 1064 

Akdeniz : 181.263,271,570,658.679.761.767, 

839. 964, 1016, 1076 

Akdeniz Caddesi : 1182 

Akdeniz Medeniyeti 1076 

Aki f Sanoğlu (Antalya) 545, 689, 704. 840. 

1166 

Akil Muhtar Özden : 1081 

Akşam Gazetesi : 986 

Alaattin Tiritoğlu (Maraş) : 1095, 1120 

Alâettin Camii : 1239 

Aldoğan : 78 

Aldoğan Hadisesi 41 

Alemdar : 53 

Ali Fuat Başgil : 758 

Ali Fuat Cebesoy (Eskişehir) : 246,297.298,542, 

651. 686. 688. 693. 868, 966, 1009 

Ali Galip Taş : 1052, 1061 

Ali Hikmet Ayerdem (G. Antep) : 1094 

Ali thsan Sabis (Afyon) : 689.704.710.711.714, 

716. 718. 719. 919. 925, 1264 

Ali Muzaffer Göker (Konya) : 1095 

Al i Naci Duyduk (Giresun) : 160 

Ali Naci Karacan : 749, 757, 781. 791, 792 

Ali Rıza Erten (Mardin) (Bkz. Rrza Erten) : 1095. 1136 

Al i Rıza Işıl (Trabzon) : 1153 

Al i Rrza İncealemdaroğlu (Zonguldak) : 738. 739 

Al i Rıza Sağlar (Çoruh) : 921 

Al i Sait Akbaytuğan (Kocaeli) : 1094 

Ali Suavi : 983 

Alman Hükümeti : 1292.1293,1298 

Alman. Almanlar : 215.438.666.679.748.776. 

787. 1075. 1285, 1289. 1290. 1293-1296, 1299. 

130! 

Almanca : 1123 

Almanya : 28, 34, 284, 642. 643. 677, 700, 701. 

755. 773, 804, 1137. 1283-1289, 1293-1299, 

1300, 1301 

Almanya Hükümeti : 1285.1288-1292,1294,1295, 

1299, 1301 

Almanya ile Harb Haline Nihayet Verilmesine Dair 

Kanun : 1298. 1301 

Altemur Kılıç : 774, 777, 778 

Amaç Ticaret A.Ş. : 1179 

Amasya : 974 

Ameli Mükellefe Kanunu : 275 

Amerika (Bkz. Birleşik Amerika) : 56. 71. 181, 

183. 206, 207, 250, 276. 277, 386. 440. 486, 

509. 534, 544, 551, 568, 572. 604. 635, 636. 

648. 655, 661-663. 677, 678, 680, 700, 701, 

712, 713. 730. 735-737. 744. 746. 748. 749, 

753. 756, 760-763, 765. 767, 769. 771. 773, 

775. 778-780, 782, 785. 788, 789, 796-798, 

800. 802-804. 806, 811, 812, 832, 864, 870, 

874, 893.963.964,968,969, 1008, 1016, 1042, 

1291, 1294. 1297 

Amerika Birleşik Devletleri (Bkz. Birleşik Amerika 

Devletleri) : 636. 1179, 1284. 1290 

Amerika Cumhurbaşkanı : 506, 672, 803 

Amerika Dışişleri Bakanlığı (Amerika Hariciye Ne

zareti) : 662. 663 

Amerika Hariciye Nazırı : 763 

Amerika Kıtası : 788 

Amerika Millî Meclisi Hariciye Komitesi : 1070 

Amerika Milli Müdafaa Vekâleti : 803 

Amerika Senatosu : 271 

Amerikan : 89 ,208,334.567,592,668.675,713, 

719, 729, 738. 744. 754. 774. 777, 779. 794, 

796, 797, 807, 852. 856. 863. 886, 895, 96.3 

Amerikan 8. Ordusu : 806, 874 

Amerikan Askeri Yardımı : 902 

Amerikan Doları : 834 

Amerikan Genel Kurm. Başkanı : 712 

Amerikan Hükümeti : 335, 663. 782. 795, 796, 860, 

902 

Amerikan Kongresi : 568, 1296 

Amerikan Milleti : 271,788,796.797 

Amerikan Yardım Kanunu : 183 

Amerikanın Sesi Programı : 808 

AmrU Hinde : 1210 

Amyabl : 1063 

Anadolu : 32. 115,680,681,872, 1100, 1111, 1116. 

1117, 1122. 1220. 1239. 1270 

Anadolu Ajansı : 779, 814. 839, 1187, 1193 

Anadolu Kulübü : 1188 

Anarşi : 53 

Anayasa : 1,3,4,6,22,38.39,70.98, 102, 118, 140, 

161-163, 174, 196. 202-204. 206, 215, 217-222, 

240, 248. 263. 265. 272, 274. 280, 294-296, 304, 

312, 324. 330,343, 355. 356, 358, 360-363. 366. 
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375, 387, 417, 418, 425. 439, 457, 463, 485, 

489, 500, 501, 503-505, 511, 512, 528, 545. 

551 - 555. 557. 558. 560-563, 567-569, 571 - 574, 

576- 578, 584, 589, 601, 602, 604, 605, 608, 

610-613, 617. 619, 621, 622, 624, 631, 639¬ 

643, 660, 664-667, 670, 684, 695-697, 700, 701, 

703, 706,708-711,750, 758,759, 766. 773, 827, 

841, 876, 897, 899, 913, 939, 941, 951, 954, 

955, 960, 978, 1000, 1011, 1015, 1019. 1043, 

1045, 1048, 1054, 1055, 1063, 1131, 1203, 

1204. 1206- 1208, 1211, 1213, 1214, 1223¬ 

1226,1237, 1256,1297 

Anayasa Komisyonu : 1203 

Anayasa Mahkemesi : 913 

Andra Vahram (İstanbul) : 280 

Anglosakson, Anglosaksonlar : 21,29,504,786 

Anıtkabir (Bkz. Atatürk Anıtkabiri) : 1074-1077, 

1086, 1092,1134-1138, 1140,1142-1148, 1151¬ 

1156, 1160.1161,1165,1176-1182, 1185, 1186. 

1188-1194 

Anıtkabir Müzesi : 1181 

Anıtkabir Özel Komisyonu : 1177,1188 

Anıtkabir Proje Yarışması : 1177 

Anibal : 1115, 1122 

Ankara : 33 ,37 ,95 , 111, 118, 144, 147-149, 152. 

156. 208, 243, 288. 291, 293, 300, 333, 423, 

436, 651, 710, 715. 770, 783 , 784, 871, 971, 

977. 1051, 1052, 1061. 1069,1077, 1079, 1093, 

1094, 1102, 1106, 1110, 1119, 1120, 1122, 

1134. I150, 1176, 1180, 1187, 1189, 1191, 

1193, 1195, 1201.1205,1235,1236, 1269 

Ankara Belediye Reisi : 1188 

Ankara Belediyesi : 1091.1228 

Ankara Hukuk Fakültesi : 641 

Ankara Kalesi : 1190 

Ankara Sergi Evi : 1178 

Ankara Üniversitesi : 244,816 

Ankara Valisi : 1188 

Anti Pezartin : 1066 

Antidemokratik : 31 ,913.955,956, 1005, 1011. 

1019, 1022, 1028, 1029, 1041 

Antonyüs : 1231 

Arap : 241,379,382.386 

Arapça : 353-355,358-362,364,365,367,371, 

375-377.382, 383,386, 388, 473, 1000 

Arif Nihat Asya (Seyhan) : 358 

Aristokrasi : 900 

Aristokratik : 218 

Aristokratik Cumhuriyet : 218 

Arjantin : 135, 636 

Arnaldo Fosehinive : 1075 

Arslanköy : 32, 121 

Asım Doğanay (Niğde) : 369, 1161 

Askerî Ceza Kanunu : 391.394.397-399,423.427. 

460, 538 

Askerî Yargılama Usulü Kanunu : 538 

Aslanköy : 244 

Aslanlı Yol : 1182 

Associated Press : 806 

Astrahan : 677 

Asya : 583,586,587.678,754,764,964 

Aşilü : 789 

Atatürk : 12, 14.51,52.67,78, 121, 122, 127, 135, 

137, 148, 150, 162, 180, 218, 225, 240, 249. 

257-259. 291. 305.308-311, 319, 355. 356. 365, 

367,380,381,388,389.431, 473, 507, 523-527, 

654, 658, 743 , 772, 787, 793 , 970. 984. 986. 

1012, 1041. 1047, 1053. 1058, 1059. 1061, 

1068, 1069, 1072, 1074, 1076-1082, 1084-1088, 

1090, 1092-1099, 1101, 1103-1110, 1112-1136, 

1138, 1144, 1145, 1148, 1149, 1153, 1156, 

1160. 1161, 1165, 1172. 1176, 1177, 1181, 

1185-1187, 1189-1194, 1201, 1205, 1206, 1210, 

1221, 1222. 1236. 1247, 1249. 1252, 1256. 

1261, 1262 

Atatürk Anıt-Kabri (Bkz. Anıtkabir) : 1158, 1159, 

1161, 1163, 1165. 1187,1193. 1195 

Atatürk Anıt-Kabri İnş. Hak. 4677 ve 5581 S. Kan. 

Ek Kanun : 1175 

Atatürk Anıtkabir İnş. D. 4677 S. Kanuna Ek Kanun 

: 1158, 1159 

Atatürk Anıtkabir İnşasına Dair4677Num. Kanun : 1134, 

1141, 1143-1149, 1151, 1154, 1156. 1173, 1174 

Atatürk İnkılabı (İnkılapları) : 59, 60. 75, 377, 387, 

388, 970, 1105 

Atatürk Kanunu : 1238 

Atatürk ve Türk Devrim Kütüphanesi : 1 182 

Atıf İnan (İzmir) : 200,440,1153 

Atıf Topaloğlu (Ordu) : 655 

Atina Demokrasisi : 774 

Atlantik : 685,746,764 

Atlantik Misakı (Bkz. Atlantik Paktı) : 746, 767, 

771,804, 805, 895 

Atlantik Paktı (Bkz. Atlantik Misakı) : 635, 649¬ 

651, 657, 658, 680, 737. 754. 755. 760. 761. 

765, 788-790, 792, 964. 1008, 1016 

Attlee (İşçi Partisi Lideri) : 23. 668 

Avam Kamarası : 667 
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Avni Başman (İzmir. Millî Eğitim Bak.) : 164, 1287 

Avni Bayraktar : 1247 

Avni Doğan (Yozgat) : 257. 311. 327, 538, 539, 

564, 566. 580, 581. 597. 598, 619, 620. 626, 

657, 658, 681, 684. 686, 687, 689-692, 698, 

1254, 1259 

Avni Yurdabayrak (Zonguldak) : 1044,1054,1232, 

1244, 1245. 1269 

Avrupa : 23.53.56.79.93, 135. 151, 152, 181, 185, 

186, 200,206, 232,244, 276.284.384-386, 504, 

583,587-592, 668. 676. 736, 761.764. 769,775, 

776, 785-787, 796, 812, 825, 872, 964, 992, 

1048, 1050, 1076,1101, 1105, 1125, 1210, 1294 

Avrupa Birliği İstişarî Meclisi : 932 

Avrupa İktisadî İş Birliği Teşkilâtı : 1294 

Avrupa İktisadî İş Birliği : 294,337,833,837 

Avrupa Kalkınma Programı . 834, 844, 902 

Avrupa Konseyi : 294,913 

Avrupa Medeniyeti : 984,1137 

Avrupa Parlamentolar Birliği : 913,932 

Avrupa Parlamentolar Birliği Türk Grubu : 937 

Avrupa Tediye Birliği : 837,844.863,888.902 

Avukatlık Kanunu : 398. 428 

Avusturalya : 661, 761 

Avusturya : 776 

Ayan Meclisi : 295. 296 

Aydın : 300, 1099 

Ayet Sayar (Giresun) : 1135 

Az i z (Abdulaziz) : 54 

Az i z Uras (Mardin) : 217,223,225.320,324,550, 

704, 700, 999, 1244 

- B -
B. Cevdet Dursunoğlu (Yük. Tedrisat Umum Müdü

rü) : 1185 

B. Kâzım (Yapı İşi. Umum Müdürü) : 1185 

B. Kemal Gedelgeç (Başbakanlık Müst.) : 1185 

B. Vehbi Demirel (Müsteşar) : 1185 

B. Vinston Çörçil : 23 

Babıali : 775 

Babii : 32 

Bağdat : 1257 

Baha Koldaş (Çorum) : 1199 

Bahadır Dülger (Erzurum) : 506, 507. 509, 512, 

536, 668 

Bahçelievler Mahallesi : 1191 

Bakanlar Kurulu (Bkz. Heyeti Vekile, İcra Vekilleri 

Heyeti, Vekiller Heyeti) : 163,360.371,390¬ 

393, 428. 463, 484, 498, 520, 522, 528, 529, 

537-542, 544, 584, 585. 587, 591, 592. 597, 

599, 600. 628, 630, 640, 663, 774, 902. 903, 

938,939, 1032. 1075, 1145, 1153, 1159-1161, 

1164, 1166, 1168. 1169, 1173, 1175, 1178, 

1180. 1202, 1208. 1228, 1272. 1276, 1280. 

1282-1284, 1286, 1288-1291, 1300. 1301 

Balıkesir : 122 

Balkan : 96. 107.592,679 

Balkan Harbi : 54, 145, 1047 

Bankalar Caddesi : 1176 

Bankalar Kanunu : 336 

Barbaros Hayrettin : 1217 

Barem Kanunu : 839 

Bartın : 508 

Basın Kanunu : 2, 312. 475, 484. 504, 511, 513, 

514. 522. 956, 985 

Basın Yayın Umum Müdürlüğü : 779, 1029 

Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü : 906, 

907 

Başbakan (Bkz. Başvekil, Hükümet Başkanı) : 71, 

72. 75, 178, 199, 208, 211, 227, 231, 241, 278, 

318. 319, 355, 364, 376, 380, 387, 440, 469, 

474, 505, 529, 584, 605-607, 609, 610, 612. 

613, 619, 622, 624, 626-629. 631, 633, 644, 

648, 649. 651, 653, 654, 659, 660, 663, 664, 

667, 669, 681, 684, 685, 690, 708. 709. 732, 

733. 766-770, 781, 783. 790, 825, 880, 894, 

898. 941, 953. 966, 969, 996, 1059, 1060. 

1281-1283 

Başbakan Muavini (Başvekil Muavini) 1005, 

1010,1025 

Başbakan Yardımcısı : 1217 

Başbakanlık (Bkz. Başvekâlet) : 318, 371, 425, 

529. 537, 539, 541, 542, 543, 554, 631, 825, 

842, 906, 919, 923, 1054, 1058, 1145, 1146, 

1148, 1153, 1159, 1160, 1162, 1165, 1177, 

1179, 1185, 1226 

Başbakanlık Anıtkabir Komisyonu : 1075 

Başbakanlık Müsteşarı (Başvekillik Müsteşarı) 

1075, 1088 

Başkanlık Divanı (Bkz. Riyaset Divanı) : 620,926. 

937. 1292 

Başkanlık Makamı (Bkz. Makamı Riyaset, Riyaset 

Makamı) : 359, 1009, 1060 

Başkomutanlık Meydan Savaşı : 1180 

Başkumandan : 663, 1235 

Başkumandanlık : 562.727,1117,1118 

Başvekâlet (Bkz. Başbakanlık) : 78, 1082, 1083. 

1092-1094, 1132-1134. 1138, 1139, 1144 
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Başvekil (Bkz. Başbakan, Hükümet Başkanı) : 39, 

150. 713, 789, 992. 1025, 1079, 1080, 1084, 

1086,1190, 1235 

Batı Almanya : 753, 786, 1284, 1285, 1295, 1296 

Batı Avrupa (Bkz. Garbi Avrupa) : 795, 800 

Batı Medeniyeti : 983 

Batı (Bkz. Garp) : 135,697,795,800,801,804, 

805 

Battal Gazi : 47 

Bayındırlık Bakanı : 1147, 1156, 1157, 1164, 1165, 

1170,1173.1179 

Bayındırlık Bakanlığı : 223,301.843,861,906, 

907, 1077, 1145, 1148, 1150. 1151, 1153. 

1154, 1161. 1162. 1163, 1165, 1166, 1178¬ 

1181.1185 

Bayındırlık Komisyonu : 1146, 1148. 1161. 1164. 

1169-1174 

Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun : 389. 

426 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü : 816 

Bedri Nedim Göknil (İstanbul) : 160, 1292, 1294, 

1298 

Behçet üz : 22 

Behzat Bilgin (İzmir) : 545, 686. 688. 698, 700, 

841. 1167, 1277 

Bekir Oynağanlı : 1266 

Belçika : 34, 250, 486, 636. 680, 736. 748, 761, 

1256 

Belçika Başbakanı : 562 

Belçika Frangı : 834 

Belford Kongresi : 1067 

Belgrat : 676 

BellingProf. : 1180 

Bellini : 983 

Benal Anman (İzmir) : 1104 

Beni İsrail : 32 

Berç TUrker (Afyon K.) : 1112 

Berlin : 215 

Bernardin de Saint Pierre : 986 

Besim Atalay (Kütahya) : 1122 

Bethofen : 1106 

Beveriç : 267 

Bevin : 668 

Beyoğlu : 1103 

Beyrut : 1105 

Bilali Habeşi : 386 

Bindokuzyüzelli Seçimleri : 50, 81, 89, 116, 120, 

121, 123. 132, 138, 153,258, 266,319,329 

Bindokuzyüzellidört Seçimleri : 466 

Bindokuzyüzkırkaltı Seçimleri : 30, 34, 37, 74, 82, 

109, 120-122, 153, 258, 264, 330, 419, 420, 

442, 465 

Bingazi : 1111 

Birecik Köprüsü : 839 

Birinci Büyük Millet Meclisi : 22,606,694,1270 

Birinci Cihan Harbi (Birinci Dünya Harbi) : 137, 

145, 180, 181, 303, 332, 567, 676, 748. 761. 

773, 775. 794, 1047, 1190, 1200, 1235, 1287 

Birinci Erzurum Kongresi : 309 

Birinci Menderes Hükümet Programı : 1008 

Birinci Menderes Hükümeti (Kabinesi) : 162. 883, 

884, 952, 953, 954, 957, 966. 978, 1004, 1005, 

1010, 1013, 1030 

Birleşik Amerika (Bkz. Amerika) : 29,176.177, 

299, 344. 533, 751. 799, 801, 854, 855, 945. 

950, 1296 

Birleşik Amerika Cumhuriyeti : 788 

Birleşik Amerika Devletleri (Bkz. Amerika Birleşik 

Devletleri) : 295,498,603 

Birleşik Milletler Anayasası (Bkz. Birleşmiş Millet

ler Anayasası) : 663 

Birleşik Milletler Beyannamesi : 1283 

Birleşik Milletler (Bkz. Birleşmiş Milletler) : 663. 

680 

Birleşmiş Milletler (Bkz. Birleşik Milletler) : 176. 

207, 528, 541, 543-550, 552, 557, 560, 563, 

567, 568, 570, 573, 575, 580, 582, 583 , 585. 

586, 589, 591. 592, 598-601, 603-605, 607, 

611, 614. 616, 617, 622-626, 629, 632, 634¬ 

636, 643, 649, 654-656. 660, 661, 664, 671, 

678, 682, 683. 685. 692, 694, 696, 697, 699¬ 

703, 707, 709, 711, 718, 720, 723, 727, 732, 

735, 744-746, 748-752, 754, 756. 757, 759, 

762-765. 767. 771, 773. 777-784, 788, 790¬ 

793, 796-801, 803-806, 808, 895, 950, 963, 

964, 968, 1015, 1016, 1072 

Birleşmiş Milletler Anayasası (Bkz. Birleşik Millet

ler Anayasası) : 528,543,546,548-550,552¬ 

554. 557-560, 568. 571. 576. 577, 583, 584, 

614-617, 622-624, 648, 659, 660, 664, 666, 

670. 695. 699. 7 !1 , 764, 782. 790, 791.973 

Birleşmiş Milletler Anlaşması (Bkz. Birleşmiş Mil

letler Misakı, Cemiyeti Akvam Misakj) : 547, 

601. 602, 607, 609, 613, 615, 621, 622, 623. 

625, 629, 631, 637. 639, 648, 696, 698, 703, 

710 

Birleşmiş Milletler Başkomutanı : 712 
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Birleşmiş Milletler Cemiyeti (Bkz. Cemiyeti Ak

vam) : 581,691 

Birleşmiş Milletler Genel Karargâhı : 716 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri : 560,606.607, 

701, 747, 749, 750 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (Bkz. Güven

lik Konseyi) : 531,534,608,615,629,699, 

768, 778 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Meclisi (Bkz. Güven

lik Meclisi) : 548,661.765 

Birleşmiş Milletler Komutanlığı : 714 

Birleşmiş Milletler Kore Komisyonu : 531, 532, 

533,651 

Birleşmiş Milletler Kore Muvakkat Komisyonu : 

614 

Birleşmiş Milletler Kurulu : 548,606,711.712, 

748, 763 

Birleşmiş Milletler Kurulu GUvenlik Konseyi : 755 

Birleşmiş Milletler Misakı (Bkz. Birleşmiş Milletler 

Anlaşması. Cemiyeti Akvam Misakı) : 746, 

747, 770. 787 

Birleşmiş Milletler Ordusu : 794. 795, 800, 807 

Birleşmiş Milletler Paktı : 635, 655. 752, 753, 754 

Birleşmiş Milletler Şartı : 567,568.581.602.610, 

616, 617. 702 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı : 531-539,546,571¬ 

573. 575. 604. 628. 629, 632-634, 648. 651, 

654. 682, 685. 701, 702. 726. 743. 744, 753, 

759-762, 766, 767. 811, 857. 898. 963. 1283 

Bitlis : 1213 

Bizans : 1239. 1270 

Bizans İmparatoru : 679 

Boğaz : 1115 

Boğazlar : 787 

Boğazlar Mukavelesi : 1101 

Bolivya : 636. 761 

Bolşevik Rusya : 201 

Bolşevik. Bolşevikler : 382.695.799,801.802 

Bolşeviklik : 655.787 

Bonn : 1298 

Borçlar Kanunu : 509 

Boston : 807 

Bretton VVoods Anlaşması : 834 

Brezilya : 134. 135,636,761 

Buenos Aires . 135 

Buğzu Muaviye : 138 

Bulgar, Bulgarlar : 679.712.713,786 

Bulgaristan : 658, 745, 904 

Burhan Belge : 86 

Burhan Felek : 57 

Burhanettin Onat (Antalya) : 412 

Bursa : 76. 95. 300, 708, 872. 1111. J133 

Bükreş : 676 

Bülent Osma (Bitlis) : 1135 

Bütçe Encümeni (Bkz. Bütçe Komisyonu) : 870, 

885, 1093, 1095, 1134, 1136, 1139, 1142, 

1148. 1195 

Bütçe Komisyonu (Bkz. Bütçe Encümeni) : 539, 

542, 543, 593-595, 809, 825, 841, 844. 864, 

876. 878, 886, 891, 892, 914. 934, 988, 1011, 

1025. 1147. 1164, 1165, 1169, 1171-1174 

Bütçe Komisyonu Başkanlığı : 914 

Büyük Ata : 24, 216, 219 

Büyük Britanya : 1284. 1290 

Büyük Loca : 1066 

Büyük Petro : 676, 679 

- C -
C.H.P. Genel Sekreteri : 684, 789 

C.H.P. Hükümetleri : 294, 758 

CahidZamangil (Trabzon) : 1293, 1299. 1300 

Caillot (Fransız Başbakanı) : 202 

Cain Mr. : 763 

Cavid Oral (Niğde) : 1114, 1156 

Cavit Ekin (Diyarbakır) : 1153 

Celal Bayar (İstanbul, Reisicumhur) : 22. 37, 39, 

40.59-63.78,87, 104, 118, 137, 138, 139, 148, 

150, 152. 155. 161, 163, 257, 310, 319, 343, 

417. 734, 881, 882, 895, 899, 938, 939. 1006, 

1093, 1106, 1176, 1191, 1210, 1211, 1240, 

1247, 1250 

Celal Bayar Bulvarı : 1256 

Celal Boynuk (Çankırı) : 399, 1227. 1261 

Celal Sail Siren (Hatay) : 688. 840, 1152. 1167 

Celal Türkgeldi (İstanbul) : 545, 841. 1167. 1277 

Celal Öner (Riyaseticumhur Başyaveri) 1085, 

1087 

Celal Yardımcı (Ağrı, Devlet Vekili ) : 246, 370, 

570. 573. 575. 686. 688. 734, 939, 1196, 1198, 

1200, 1202-1205, 1208, 1210, 1212, 1215, 

1217, 1218, 1223, 1224, 1226-1229, 1232, 

1233, 1236, 1237, 1239, 1242, 1246, 1247, 

1249-1251, 1253, 1254, 1260-1263, 1266, 

1269. i 271 

Cemal Gürsel : 1181, 1182 

Cemal Kıpçak (Zonguldak) : 358 

Cemal Öncel (Urfa) : 399 
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Cemal Reşit Eyüboğlu (Trabzon) : 364, 841, 1030. 

1167 

Cemil Hamdi Balım : 1052, 1060, 1061 

Cemil Sait Badas : 39 

Cemiyeti Akvam (Bkz. Birleşmiş Milletler Cemiye

ti) : 603,654.666,678,781,798 

Cemiyeti Akvam Meclisi : 642 

Cemiyeti Akvam Misakı (Bkz. Birleşmiş Milletler 

Anlaşması, Birleşmiş Milletler Misakı) : 642 

Cemiyetler Kanunu : 311.509,1001.1040-1043. 

1051-1056 

Cenubi Amerika : 295, 1049, 1067 

Cenubi Kore Cumhuriyeti : 651,664 

Cenubi Kore Devleti : 649 

Cenubi Kore Hükümeti : 531 

Cenubi-Kore (Bkz. Güney Kore) : 531,533,604, 

606,633.761. 798 

Cermen : 679 

Cevdet Baybura (Gümüşhane) : 410, 411, 921, 

1266 

Cevdet Erkut (Albay) : 464 

Cevdet Gölet (Ankara) : 1152 

Cevdet Hamdi Balım : 1052, 1060, 1061 

Cevdet Kerim İncedayı (Sinop) : 301, 303-306, 

319,320,327 

Cevdet Soydan (Ankara) : 416 

Ceza Kanunu (Bkz. Türk Ceza Kanunu) : 789,898, 

899. 955, 956. 985. 996, 1011. 1020, 1029, 

1072 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu : 488,495,496, 

499, 509,511.522 

Cezaevleri Umum Müdürü : 1204 

Cezayir : 1133 

Cezmi Türk (Seyhan) : 565-568, 574. 592. 593, 

720-722,921, 1251, 1253, 1254, 1257, 1271 

Cibali Fabrikası : 851 

Cihan Harbi : 54. 128 

Cihat Baban (İzmir) : 237.309,503,507,509,512, 

531, 535, 1284 

Claude Ferere : 1229, 1234 

Commentaire de la Charte des Nations Unis : 662 

Correida Manha : 135 

Cumhur Riyaseti (Bkz. Cumhurbaşkanlığı Riyaseti 

Cumhur) : 1096 

Cumhurbaşkanı (Bkz. Cumhurreisi, Reisicumhur) : 

1.40.48,79. 82, 118, 127, 128, 148, 152, 161, 

162. 199. 202, 257, 258, 294, 295, 296, 305, 

306, 343. 451. 474, 604. 663, 841, 925, 1011, 

1013, 1198 

Cumhurbaşkanlığı (Bkz. Cumhur Riyaseti, Cumhur-

reisliği. Riyaseti Cumhur) : 160. 161, 163, 

566, 567, 842, 906, 923, 924, 925, 938 

Cumhuriyet : 7,60,72-74. 105. 147. 152. 179-181. 

184, 187, 188. 190-193, 210. 218, 229, 247, 

257, 264, 265, 269. 272-274, 301-303. 306. 

331. 357. 364, 389, 392. 395, 431. 446, 451. 

460. 473. 516, 517. 520, 521, 528. 534, 640, 

642, 643. 772. 773. 845. 920, 958, 994, 1038. 

1055, 1112, 1127. 1128. 1134, 1137. 1181. 

1196. 1205. 1206. 1222, 1261, 1262 

Cumhuriyet Bayramı : 1127 

Cumhuriyet Gazetesi : 77,714,715 

Cumhuriyet Halk Partisi : 1. 2. 11-14. 17, 19. 20, 

23-26, 34, 35, 38, 40-42, 46-50. 56-59. 73. 77¬ 

79, 82-84, 87-89. 91. 92, 94, 96-99. 101. 109. 

110, 113-115. 117, 119-126, 129-133, 135¬ 

138. 141-143, 146, 147, 149, 152. 153-155. 

157. 170, 178. 179, 182. 191. 193, 195, 197, 

198. 201-204, 207. 216. 218, 219, 221. 223¬ 

225, 227, 238-240, 246-253. 256-259. 265¬ 

267, 272-280. 285, 287, 288, 294. 295. 303, 

306-309, 319, 320. 325, 328-336, 338. 339, 

341, 342, 345. 364. 366, 375, 377-380, 388, 

417. 419. 438. 439, 440, 443, 448-452. 459, 

465, 466, 470. 472, 556, 562. 570. 574. 577, 

578, 580, 586, 626, 646, 647, 649. 650, 653, 

658, 670, 672, 680. 681, 684-687, 690, 691 

693, 695, 700, 737, 759, 764, 765, 770, 779, 

780, 790. 891. 925. 969-972, 981. 994. 1002, 

1009, 1017, 1025, 1026, 1030, 1051, 1059, 

1060. 1068, 1111. 1196. 1242. 1249, 1250, 

1252 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı : 685 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu : 178, 645, 681, 

687,864. 1153. 1185 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti : 129.467,700 

Cumhuriyet Hükümeti : 534, 597. 694-697, 865, 

1128, 1285. 1289 

Cumhuriyet Hükümetleri : 694, 1283 

Cumhuriyet İnkılâbı : 1201.1205 

Cumhuriyetçi : 960 

Cumhurreisi (Bkz. Cumhurbaşkanı. Reisicumhur) : 

149.218, 1113 

Cumhurreisliği (Bkz. Cumhurbaşkanlığı, Cumhur 

Riyaseti. Riyaseti Cumhur) : 149.150 

- ç -
Çahşma Bakanı : 214,293 

Çalışma Bakanlığı : 173,214.293,478,483.843. 

906,919 
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Çanakkale : 537,794,1097.1100,1104.1105, 

1111,1247 

Çankaya : 258, 1074, 1186 

Çankaya Tepesi : 1191 

Çarlık Rusya : 54 

Çatak : 405 

Çaycuma : 307,308 

Çekoslavakya : 676,744,753,804 

Çeşme : 732 

Çift Dereceli Seçim : 3 

Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu : 401 

Çin : 379,700,701,753.781,795,803,804 

Çin Hindistanı : 753 

Çin Ordusu : 725 

Çinli, Çinliler : 712.786,800.804.807 

Çocuk Esirgeme Derneği : 1052, 1061 

Çocuk Esirgeme Kurumu : 1048 

Çorum : 345 

Çörçil : 712.992 

Çubuk : 737 

Çukurova : 219,221 

- D -
Daily Mirror Gazetesi : 806 

Damga Resmî : 831,908 

Damga Vergisi : 946 

Danıştay : 317,842. 1162 

Danıştay Başkanlığı : 906 

Danimarka : 636 

Darphane ve Damga Basımevi : 910 

Demirperde : 23.552,571.626.635.712,738 

Demiryolu Köprüsü : 1176 

Demokan : 678 

Demokrasi : 12,13,15,17,18,20-23,39,40-44, 

61, 62.65,72.74.75. 79,81, 82.85, 87, 90, 93, 

94, 98-100, 107-109. 111, 112, 115. 116. 119, 

121. 124, 127-130, 133, 134, 136. 137. 141, 

142, 144, 150, 154. 155, 158, 162, 173, 176, 

198, 203, 205, 207, 211,215. 220, 237, 239, 

247, 252, 256, 262, 264. 268. 269, 271, 285, 

288, 293, 295, 302-305, 310. 312. 319. 323. 

345, 361. 363. 389, 392, 393, 396, 407, 418, 

433, 437, 448, 449, 452, 453, 462, 463, 471, 

476, 484-486, 495, 496, 504, 507, 508, 511, 

554, 563, 569, 642, 644. 731, 732, 754. 755, 

774, 782, 790, 803, 841, 866. 878, 889. 890, 

895, 897, 899, 942, 955, 956, 959, 978, 987, 

992, 994, 1003, 1005-1007. 1011, 1013, 1026, 

1028, 1041. 1042. 1063. 1073, 1199, 1205, 

1218,1222,1223,1233. 1245, 1269, 1272 

Demokrat : 27,59,93. 124. 155,535,552.569,643, 

644, 728, 737, 750. 762, 772, 962, 984. 997, 

1011, 1023. 1063 

Demokrat Cumhuriyet Devri : 226 

Demokrat Hükümet (Bkz. Demokrat Parti Hüküme

ti) : 874,986.989.990 

Demokrat Parti : 2, 11-14, 17, 19,20.24-30.33.42, 

43. 46. 48-50, 56-59. 62-64. 76-79. 83. 84. 89¬ 

92,96-101, 103-105. 114, 115, 117. 118. 120, 

123-126, 130-132, 134-143. 146. 147, 150, 

152-156, 158. 165, 168, 174, 179, 195, 202¬ 

204. 206, 208, 214-216, 218, 221, 223. 225¬ 

227. 238. 240, 241, 245. 247-254. 260. 266, 

271-273. 278, 292, 293, 298, 303, 307. 323, 

324, 336. 355. 356, 365. 375. 377, 379, 387. 

416, 417. 420. 440. 441. 443, 449, 451, 452, 

454. 456, 459, 465-467, 469, 472. 473. 481, 

506, 417, 420, 440, 441, 443, 449, 451, 452. 

454, 456. 459. 465, 466, 467, 469, 472, 473. 

481. 506-508. 510, 563, 565. 566, 574. 577. 

625. 644, 645, 680, 683, 686, 687, 690, 691, 

695, 711. 736, 754, 760, 762, 770, 772, 784, 

870, 876, 881, 890, 895, 898. 941, 954, 969, 

970-972, 986. 982. 969, 988, 992-994, 1004, 

1006, 1009-1011, 1014, 1017, 1023. 1025, 

1026, 1028, 1030. 1058, 1059, 1071, 1197, 

1198, 1240, 1248. 1250, 1252, 1255 

Demokrat Parti Beyannamesi : 140. 141 

Demokrat Parti Grubu : 565,644,681,690 

Demokrat Parti Hükümeti (Bkz. Demokrat Hükü

met) : 158,189.227,228,247,248.249,251, 

257, 266. 273, 298, 322. 333, 377, 386. 388, 

693. 748, 762, 763, 784, 868. 889, 971. 972. 

981, 983, 985, 988, 992, 996. 1015. 1022 

Demokrat Parti İktidarı : 415, 440, 476. 625, 749, 

780, 889, 892, 895, 967, 969. 986, 991, 1017, 

1028.1269 

Demokrat Parti Meclis Grubu : 293. 978, 1013, 

1019 

Demokrat Parti Programı : 237, 247. 249, 250, 252, 

253,267. 459, 463,949, 951 

Demokrat Parti Tüzüğü (Nizamnamesi) : 319,343, 

984 

Demokratik : 13,15.23,25,27-30.40.58,61,62, 

69, 74. 80. 82, 83, 85, 101. 102, 105, 112-114, 

116, 122, 127, 128, 131, 134. 135, 148, 149, 

156, 173-174. 192, 205, 215. 218. 227, 234. 

237, 240. 244. 256, 271, 282, 301. 312. 322, 

330, 331, 377. 388, 445, 446. 459, 463, 484-
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486. 500. 503, 506, 554. 562. 584, 631, 796, 

809. 838. 867. 897. 898, 913. 942, 951-953. 

955, 956, 958-962, 967, 972-974, 992, 997, 

998. 1019. 1021. 1071. 1072, 1196. 1197, 

1201, 1272 

Demokratik Cumhuriyet : 218.227,228 

Demokratik Rejim : 28,58,61.62,69,82,85.101. 

102. 113. 114. 116, 127. 131 

Demokratik Rejimler : 27, 29, 30 

Denizyolları İdaresi : 949 

Derne : 1111 

Dersaadet (Bkz. İstanbul) : 1066 

Dersim : 121 

Develi : 1220 

Devlet Başkanı (Bkz. Devlet Reisi) : 38,42,47.77, 

88. 92. 99, 100, 138, 148, 206, 207, 713, 732 

Devlet Başkanlığı (Bkz. Devlet Reisliği) : 139, 

208, 343 

Devlet Demiryolları : 166,814.885.889 

Devlet Denizyolları : 815.885,889 

Devlet Havayolları : 8 i6 

Devlet İktisadî Teşekkülleri (Bkz. İktisadî Devlet 

Teşekkülleri) : 166,214,250.251 

Devlet Meteoroloji İşleri Geni. Müd. : 906, 907 

Devlet Mezarlığı : 1182 

Devlet Mezarlığı Hak. Kanun : 1181 

Devlet Reisliği (Bkz. Devlet Başkanlığı) : 151 

Devlet Üretme Çiftlikleri : 910 

Devletçilik : 14, 95. 124, 231, 232, 235, 238, 249, 

251, 265. 268, 276, 277. 286, 314, 336. 809, 

873, 972 

Dışişleri Komisyonu : 1284, 1286, 1291. 1296 

Dışişleri Bakanı (Bkz. Hariciye Bakanı) : 552,560. 

571. 606. 622. 623. 626. 628, 633. 634. 635. 

660, 663, 664, 667, 668, 690. 701. 743. 757, 

763, 770. 772, 790. 1025. 1287, 1288. 1289 

Dışişleri Bakanlığı (Bkz. Hariciye Vekâleti) : 529, 

531-534. 651. 659. 763. 842, 906, 919, 1286, 

1291 

Diktatörlük Rejimi : 29 

Dil Kurumu : 1119 

Dil ve Tarih Fakültesi : 1119 

Dinî Yayınlar Döner Sermayesi Hakkında Kanun : 

1281 

Dirijism : 276 

Divanı Ali : 220,551.564,566,617,643 

Divanı Muhasebat (Bkz. Sayıştay) : 220, 588. 

1132. 1133 

Divriği : 300 

Diyadoklar : 1115 

Diyanet İşleri Başkanlığı (Bkz. Diyanet İşleri Riya

seti) : 353 ,360,362,842.906.1273.1276. 

1278-1282 

Diyanet İşleri Reisi : 353, 1002 

Diyanet İşleri Riyaseti (Bkz. Diyanet İşleri Başkan

lığı) : 367, 1275 

Diyanet İşleri Teşkilâtı : 1002.1003.1272 

Diyarbakır : 644 

Doğan Köymen . 689 

Doğu Anadolu : 251 

Doksanüç Harbi : 1213 

Dolmabahçe : 1104 

Dumlupınar : 537 

Dumlupınar Zaferi : 1101 

Durak Sakarya (Gümüşhane) : 1094 

Dünya İmar ve Kalkınma Bankası : 828 

Dünya Posta Sözleşmesi : 729 

- E -

Edirne : 711.898. 1204 

Efgan : 1105 

Ege : 13. 859, 1002. 1255 

Eisenhover : 678, 679 

Ekonomi Bakanlığı : 919 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı : 843, 906. 907 

Ekrem Hayri Üstündağ (İzmir. Sağl. Sos. Yar. Bak.) : 

164. 178, 534, 734, 757,940. 1170 

Ekrem Oran : 217 

Ekseriyet Sistemi : 3 

Eksiltme Kanunu : 1163 

Ekvator : 636 

Emin Erişirgil : 1156 

Emin Kalafat (Çanakkale. Gümrük ve Tekel Vekili) : 

545 593, 595, 734, 840, 922. 925, 940, 1166, 

1277 

Emin Onat (İ.T.Ü. Mim. Fak. Prof.) : 1075. 1076. 

1153. 1159, 1164, 1178 

Emin Soysal (Maraş) : 3 

Emin Sazak (Eskişehir) : 1099, 1138. 1139, 1140. 

1194 

Emniyet Genel Müdürlüğü : 842, 906. 907 

Emniyet Konseyi : 532,533,552,571,614 

Emrullah Nutku (Erzurum) : 535, 536, 585, 589, 

689 

Enver Adakan (İstanbul, Balıkesir) 545, 840, 

1094, 1166, 1277 

EnverGüreli (Balıkesir, Eko. T i c .Vek . ) : 734,921, 

940 

Enver Karan (Erzurum) : 536, 1046, 1203, 1227 
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Enver Ozansü : 1192 

Ereğli Kömür işletmeleri : 251.307 

Erkanı Harbiye Reisi : 1117.1235 

Ermenistan : 1252 

Ertuğrul Akça : 469. 785 

Ertuğrul Vapuru : 569 

Erzincan : 208, 1213, 1216, 1217, 1241. 1271 

Erzurum : 300. 1053, 1101, 1212, 1213 

Esat Budakoğlu (Balıkesir) : 840.921,1167 

Esat Doğan : 1274 

Eski Roma : 295 

Eskipazar : 1191 

Eskişehir : 300, 872 

Esma Nayman (Seyhan) : 1113 

Esnaf Vergisi : 907 

Etatism : 276 

EtemKırgıl : 413 

Ethem Menderes (Aydın. İçişleri Vekili) 297, 

545. 734, 840,940, 1277 

Ethem Vassaf Akan (Kocaeli) : 326, 327, 579, 

1006 

Ethnos Gazetesi : 137 

Etiler : 251 

Etlik Yamaçları : 1191 

Etnografya Müzesi : 1074,1084,1085-1087,1088, 

1090, 1092.1176. 1191 

Evliya Çelebi : 677 

Eyfel Kulesi : 289 

Eyüp Sabri Akgöl (Çorum) : 1094 

Eyüp Şahin (Denizli) : 703, 710 

Ezine : 975 

— F — 
F. Joliot Curie (Dünya Barış Taraftarları Komitesi 

Başkanı): 385 

Fahrettin Sayımer (İstanbul): 840, 916. 920, 1167 

Fahri Belen (Bolu, Bayındırlık Bak.) : 160. 164, 921 

Fahri Çubuk (Tokat) : 921 

Fahri Keçecioğlu (Kastamonu) : 326 

Fahri Köşkeroğlu (Niğde) : 369 

Faik Ahmet Barutçu (Trabzon): 1-3, 5. 6, 177. 178, 

181-184, 192, 193, 196, 197,236, 246-251.258, 

278. 279, 306. 320. 327, 328. 337, 345. 547, 

550,552-564,570. 571,582.585.586. 645,646, 

658, 662. 663, 665-672,674, 686.687, 690, 692. 

698, 699, 951, 952, 955, 957-963, 969, 970, 

980-982, 985, 986, 991-994, 1014-1016. 1022, 

1023, 1027-1029 

Faik Baysa! (Kayseri) : 1094, 

Faik Erbaş (Yozgat) : 921 

Faik Üstün (Kırklareli) : 503. 1044, 1199 

Fakihe Öymen (İstanbul) : 1094, 1135, 1152 

Falih Rıfkı Atay : 386. 984, 1185, 1189 

Farmasonlar: 1043. 1049. 1063, 1066. 1067 

Farmasonluk : 1049 

Faruk İlker (Manisa) : 921, 1044, 1199 

Faşist : 27, 30, 956 

Faşist İtalya : 265 

Fatih : 983. 1213, 1245 

Fazıl Ahmet Ay kaç (Elazığ) : 1130 

Fazlı Güleç (Balıkesir Eski Valisi) : 324 

Federal Batı Almanya Hükümeti : 1285 

Federal Reservü Bank. : 837 

Fehmi Açıkgöz : 459, 1274 

Fehmi Çobanoğlu (Erzurum) : 599, 1053 

Fenerbahçe : 118 

Feridun : 678 

Feridun Ergin (Urfa) : 545, 841, 1167 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) : 143, 286, 288. 

297, 320.325, 327. 345, 503, 595, 759, 972 

Feridun Osman Menteşeoğlu : 113 

Ferit Alpiskender (Diyarbakır) : 281, 921 

Ferit Celal Güven (Seyhan) : 1185 

Ferit Ecer (Niğde) : 1044 

Ferit Kılıçlar (Muş) : 307 

Ferit Melen (Van) : 583, 595, 841, 1277 

FeritTüzel : 1046. 1203. 1227, 1261 

Fethi Bey : 569 

Fethi Çelikbaş (Burdur. Devlet Vekil i ) : 545. 734, 

840, 939, 940, 1030, 1166, 1265, 1277 

Fevzi Çakmak (Genkur. Başk.) (Bkz. Mareşal Fevzi 

Çakmak) : 1085, 1087, 1247 

Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (Manisa, Devlet. Bak.) : 

22, 164.535,939,940, 1170 

Feyzi Boztepe (Ordu) : 503. 921, 1044, 1199 

Feyzi Kalfagil (Diyarbakır) : 1147 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu : 945 

Fikret Karabudak (Denizli) : 542 

Fikri Apaydın (Kayseri) : 503, 512, 573, 921, 1199 

Filipin : 661. 735, 761 

Filistin (Arzı Mukaddes) : 1068 

Finlandiya : 250 

Firuz Kesim (Samsun) : 326. 613, 703, 1287 

Fizan : 1108 

Formoza: 668, 786 

Fonnoza Adası : 746 

Franc-T;reur Gazetesi : 136 

Frances Macons : 1047 
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Frank Edvards : 807 

Franklin : 1063, 1066 

Fransa : 34, 176, 250, 254, 255, 284. 299, 486, 505, 

509. 533. 561, 572. 635, 700, 736, 754. 760. 

778, 804, 832, 870, 950, 974, 1046, 1047. 1053, 

1063,1137, 1284, 1290. 1291, 1296 

Fransa Anayasası : 296 

Fransa İhtilali : 386, 1047 

Fransız Anayasası : 561 

Fransız Basın Kanunu : 498 

Fransız Frangı : 834 

Fransız Hindicini : 786 

Fransız Matbuat Kanunu : 496 

Fransız Meclisi Mebusanı : 296 

Fransız, Fransızlar : 136, 176, 207, 309, 567, 732, 

761, 771, 787, 794, 895, 1063. 1066, 1106, 

1220, 1234 • 

Fransızca : 678, 1053 

Frayer: 1049 

Fredrik : 983 

Fuad Seyhun (Ankara) : 585 

Fuad Sirmen (Adalet Bakanı): 196, 432, 1156, 1204 

Fuat Ağralı (Maliye Vekili) : 1094 

Fuat Gökbudak (Konya ) : 1104 

Fuat Hulusi Demirelli (İstanbul) : 33, 56. 58, 160, 

303 

Fuat Köprülü (İstanbul, Dışişleri Bak.) : 22, 28, 30, 

104, 164. 531, 549, 550, 552. 554, 555, 562, 

563, 564, 570, 609, 628, 652, 653, 655, 657, 

658, 734, 749, 770. 940. 1014, 1031, 1170. 

1289, 1297 

Fuat Nizamoğlu (Yozgat) : 1164 

Full Bright : 271 

Fuzuli : 1237 

Füruzan Tekil (İstanbul): 160, 161, 258, 513, 704 

- G -

Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri : 651 

Galata : 1051 

Galata Asikürasyoni Fenerali Hanı : 1060 

Galatarasay : 1240, 1270 

Galiçya : 761, 775 

Galip Deniz (Kastamonu) 542 

Galip Kazan (Albay) : 464 

Galip Kınoğlu (Gaziantep) : 503 

Garbi Avrupa (Bkz. Batı Avrupa) : 29, 38, 107, 964 

Garbi ve Şimali Avrupa : 181 

Garp (Bkz. Bat ı ) : 144, 155, 156, 157, 214, 959, 972, 

1039 

Garp Demokrasisi : 268 

Garp Medeniyeti : 24. 269. 984 

Gazi Yiğitbaşı (A. Karahisar) : 1051. 1058, 1059, 

1062. 1069. 1070, 1071, 1073 

Gediz Nehri : 300 

Gelir Vergisi : 170, 181. 182, 279, 827. 829-832. 

841,856, 870. 871,891,907 

Gemlik : 300, 872 

Genç Osman : 983 

Gençlik Caddesi : 1182 

Genelkurmay : 685, 717 

Genelkurmay Başkanı : 715, 716 

Genelkurmay Başkanlığı : 719, 730, 1140 

Genelkurmay Bşk. Gen. Sekreterliği : 1181 

Geothe : 990 

Gestapo İdaresi : 319 

Giddings : 45 

Gogenrod Hoştayn Hanedanı : 679 

Guatemala : 636, 680 

Gümrük Resmi : 831, 908 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı : 906 

Gümüşhane : 1213 

Güney Kore (Bkz. Cenubi Kore) : 735. 767, 771, 

781, 782, 802, 825 

Güney Kore Cumhuriyeti (Bkz. Cenubi Kore Cum

huriyeti) : 753, 787 

Güvenlik Konseyi (Bkz. Birleşmiş Milletler Güven

lik Konseyi ) : 551, 552, 568. 607, 614, 616, 617. 

621.622, 632-635,638,651,652,654,655,658, 

662, 671, 673, 682, 683, 685, 695, 747, 748. 

753, 756 

Güvenlik Meclisi (Bkz. Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Mecl is i ) : 601-603. 607-610, 616, 631, 633, 634, 

660, 662, 664, 699 

- H -
H. Cabot Lodge Jr. : 808 

Habeas Corpus Kanunu : 425 

Habeş Harbi : 748 

Habeşistan : 625. 642, 735. 744, 781, 782 

Habib Edip Törehan : 94, 282 

Haçin (Saimbeyli ) : 1220 

Hadi Arıbaş (Niğde) : 369 

Hadi Üzer (Samsun): 282, 326 

Hakimiyeti Milliye : 296. 575, 576 

Hakimler Kanunu : 174 

Hakkı (General) : 1185 

Hakkı Atamutlu (Heykeltraş): 1180 

Hakki Gedik (Kütahya) : 272, 280, 689, 940 
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Hakkı Paşa (Kerküklü): 737. 738 

Hakkı Yemeniciler (Çorum): 326 

Halide Edip Adı var ( İ zmir ) : 52. 266, 267, 291, 292. 

304 

Halil Atalay (İçel) : 160 

Halil Ayan (Bursa, Maliye Bak.) : 164, 1259 

Halil İmre (S ivas ) : 326. 841 

Halil Nuri Yurdakul (N i ğde ) : 921 

Halil Özyörük (İzmir. Adalet Bak.) : 161. 164. 421. 

899.940, 1007, 1051, 1058, 1060 

Halil Sezai Erkut: 1274 

Halis Tokdemir (Gümüşhane): 304 

Halit Nazmi Keşmir (Tokat ) : 1135. 1142, 1143 

Halk Fırkası : 1041 

Halk Partisi Hükümeti : 278. 299 

Halk Partisi İktidarı : 275. 277. 279. 280. 415. 469. 

780, 924. 1230 

Halk Partisi Şefi (İnönü) : 712 

Halkçı : 59 

Halkevleri : 16, 294 

Haluk Ökeren (Tokat) : 921 

Haluk Şaman (Bursa): 545, 704, 840, 1166, 1277 

Hamdi Başar : 303, 306 

Hamdi Bozbağ (Giresun) : 1162 

Hamdi Koyutürk (Tokat) : 921 

Hamdi Ongun (İçel) : 1129 

Hamdi Orhon (Trabzon) : 503, 1044 

Hamdi Selçuk (Hatay) : 1135 

Hamdi Türe (Kastamonu) : 841, 1167 

Hamdi Yalman : 1153 

Hamdullah Suphi Tanrıöver (Manisa) : 675, 690, 

1234, 1237, 1239, 1241. 1246, 1247, 1250, 

1269, 1270 

Hamid Şevket İnce (Ankara) : 221, 363, 399, 703. 

710. 921, 1046, 1209, 1215, 1218. 1219,1220 

Hamit Al i Yöney (Elazığ) : 399, 503, 1046, 1203, 

1227, 1261 

Harbiye Nazırı : 1117 

Harf Kanunu : 356 

Hariciye Bakanı (Bkz. Dışişleri Bakanı) : 570, 584, 

1283, 1290 

Hariciye Vekâleti (Bkz. Dışişleri Vekâleti) : 531. 

673, 1289 

Hasan Ali Yücel : 122, 192 

Hasan Ali-Kenan Öner Davası : 200, 434 

Hasan Dinçer: 21 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşhane) : 1139, 1141 

Hasan Fehmi Ustaoğlu (Samsun): 921 

Hasan Oral (Urfa) : 1162 

Hasan Polatkan (Eskişehir, Maliye Bak.. Çalışma 

Bak) : 2. 3, 5. 160, 164, 734, 844. 940. 1170 

Hasan Reşit Tankut (Hatay) : 310. 311, 1123 

Hasan Saka : 143 

Hasan Saka Hükümeti : 252 

Hasan Üçöz ( Yo zga t ) : 692, 921. 1208. 1209 

Hastane, Okul, Park, Meydan Cadde, Stadyum ve 

Emsali Müessese ve Yapılara, Yaşayan Kişi Ad

larının Konmaması Hak. Kanun : 1248 

Haşim Tatlıoğlu (Yozga t ) : 210, 1164 

Hatay : 1102, 1104, 1105 

Hatipoğlu : 289 

Hava Seyrüsefer Kanunu : 945 

Haydarpaşa : 118. 872 

Haymana : 606 

Hayrettin Erkmen (Çalışma V e k . ) : 734, 940 

Hayri Tosunoğlu (Kastamonu) : 921, 1162 

Hayvanlar Vergisi : 170, 824, 862. 869, 892. 907. 

946, 968 

Hazım Atıf Kuyucak (Zonguldak) : 1052, 1060. 

1061. 1136 

Hazım Tiner: 1052, 1061 

Hazine : 2. 172, 184. 277, 286. 291. 303, 329, 427, 

453. 455, 588, 813, 814, 817. 827, 836, 837. 

845. 850. 853, 861, 887, 891, 902, 903, 905, 

911, 1140. 1194 

Hazreti Muhammed (Bkz. Muhammet) : 408, 1068 

Hazreti Süleyman : 1064 

Herald Tribüne : 806 

Hesapları İnceleme Komisyonu : 931 

Heyeti Vekile (Bkz. Bakanlar Kurulu, İcra Vekilleri 

Heyeti. Vekiller Heyeti) : 627. 672. 673. 693 

Hıram Usta : 1064 

Hızır Aydın (Tunceli) : 1162 

Hicaz : 386 

Hidayet Aydıner (Konya) : 281, 536. 1199 

Hikmet Bayur (Millet Partisi Başkanı) : 34, 40, 87, 

440, 443, 452, 467, 747, 759, 769. 772, 774, 

789, 805, 1100 

Hikmet İşık (Sivas) : 1147 

Hilmi Uran : 87, 1186 

Himalaya Dağları : 40 

Himmet Ölçmen (Konya ) : 326, 536. 1172 

Hindistan : 241. 379, 636, 893. 1285 

Hiram Ab i t : 1046 

Hisar Kazası : 1203 

Hititler : 1076 

Hitler : 744. 752, 804 

Hollanda : 635,736,748, 761 

Hollanda Florini : 834 

Hollandalılar: 732 

1316 



Hristiyan : 53. 366, 755 

Hristiyanlar : 365 

Hristiyanlık : 1039 

Hubbu Ali : 138 

Hudut ve Sahiller Sağlık Gen. Müd. : 816 

Hukuk Devleti : 23. 343. 876, 943. 961. 1004. 1269 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu : 945 

Hulusi Köymen (Bursa. Millî Sav. Bakanı) : 160, 

164, 597, 704. 714. 716, 718. 719, 720, 724. 

939, 1170 

Huxley : 52 

Hükümet Başkanı (Bkz. Başbakan. Başvekil) : 315. 

325. 1011 

Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti 66, 68 

Hürriyet Gazetesi : 36, 76, 107, 147. 151, 386 

Hüsamettin Tugaç (Kars ) : 564. 577, 698, 714. 1217. 

1242 

Hüseyin Balık (Zonguldak): 302,306.310, 900. 901 

Hüseyin Cahit Yalçın (Kars ) : 49. 57, 59, 63, 71. 79. 

106. 115. 122. 128, 132, 143. 156, 388, 439, 

474, 681, 795. 797, 801, 802, 1053 

Hüseyin Doğan (Malatya) : 921 

Hüseyin Nail Kübalı : 758 

Hüseyin Ortakçıoğlu (Çorum) : 399. 503, 1046, 

1055, 1203. 1225. 1227 

Hüseyin Özkan (Heykeltraş) : 1180. 1181 

Hüseyin Ülkü (Niğde) : 1199 

Hüsnü Çakır (İzmir) : 1027, 1094, 1156 

Hüsnü Kortel (İstanbul) : 1135 

Hüsnü Türkkand (Kocaeli) : 326 

Hüsnü Yalman (Ordu) : 1095 

Hüsnü Yaman (İstanbul): 282, 325 

Hyde Park : 107 

- I -
İrak : 636 

İsparta Kanunları : 456 

Istıranca : 287. 288, 289 

İ.T.Ü. : 104. 817. 1179 

İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) : 160, 572, 579, 580, 

633 

İbrahim Necmi Dilmen (Burdur) : 310. 311. 1118 

İbrahim Paşa : 983 

İcra Vekilleri Heyeti (Bkz. Bakanlar Kurulu. Heyeti 

Vekile, Vekiller Heyeti) : 587, 733, 734. 1079, 

1093, 1132, 1133, 1134 

İcra ve İflas Kanunu : 945 

İçişleri Bakanı : 1007, 1053. 1054, 1060, 1069, 1072 

İçişleri Bakanlığı : 317, 498, 520, 906, 919, 972, 

1007, 1044 

İçişleri Komisyonu : 484, 500, 1038. 1042, 1054. 

1196. 1198, 1200. 1215, 1220, 1227, 1232. 

1260, 1269 

İçtimalar Kanunu : 6 

İçtüzük : 246, 280, 281. 282. 297. 311, 324. 325. 

327. 328, 345, 369, 426, 510. 536, 539, 576, 

620,638. 645,646. 675. 681. 687. 688, 704-706. 

708, 876. 877, 913, 1027, 1186. 1265. 1292 

İgnatiyef (Rus Sef ir i ) : 53 

İhsan Bey (Bahriye Vekil i ) : 289 

İhsan Hamit Tiğrel (Diyarbakır) : 1152 

İhsan Şerif Özgen (Kütahya) : 160 

İhtiyarlık Sigortası Kanunu : 293 

İkinci Adnan Menderes Hükümeti : 952. 954, 966. 

969,978, 995, 1000, 1005, 1009 

İkinci Adnan Menderes Hükümeti Programı : 1004. 

1008 

İkinci Adnan Menderes Kabinesi : 999, 1010 

İkinci Adnan Menderes Kabinesi Beyannamesi : 982 

İkinci Dünya Harbi : 28. 77. 79. 124. 181. 190. 192, 

197, 236, 254, 263, 275. 284, 290, 291. 322. 

485. 601, 641-643, 677, 695,714, 743,736, 746, 

748, 752, 755. 756, 771. 778. 787. 788, 845, 

854, 855, 870, 874, 889. 894, 992, 998, 1287. 

1288 

İkinci Lahey Konferansı : 640, 641 

İkinci Mahmut: 53. 983 

İkinci Meşrutiyet : 402. 403 

İkonoklozm : 1239 

İkonolatsi : 1239 

İktisadî Devlet Teşekkülleri (Bkz. Devlet İktisadî 

Teşekkülleri) : 209, 221, 224. 253, 274, 814. 

815, 828. 836, 845, 847. 852. 857. 878 

- İ -

İktisadî Sosyalizm : 276 

İktisat Bakanlığı : 191 

İktisat Vekili : 1187 

İleri Gençlik Cemiyeti : 1069 

İlhan Dizdar (Sivas) : 921 

İlhan Koman (Heykeltraş) : 1180 

İller İdaresi Kanunu : 204 

İller Kanunu : 1006, 1019 

İlyas Sami Muş (Çoruh) : 1121 

İmparatorluk : 1038, 1108, 1196 

İncedayı : 143, 288 

İndonezya : 386 

İngiliz Avam Kamarası : 1053 

İngiliz İmparatorluğu : 746 
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İngiliz Liberal Partisi : 267 

ingiliz Lirasj : 834 

İngiliz Parlamentosu : 562. 634 

İngiliz, İngilizler : 23, 28, 33, 134, 136, 176, 207, 

386, 562, 567, 661, 678, 735, 771, 776, 794, 

795, 797, 806, 845, 874, 1101, 1105, 1106 

ingilizce : 38, 386, 1050. 1053 

İngiltere : 25, 29, 34. 54, 176. 250, 290, 438, 486, 

509. 533, 570, 623, 635. 662, 678. 680, 700, 

701. 712, 754, 760, 761. 766, 778, 804, 811. 

834, 992, 1008, 1029, 1042, 1047, 1063, 1291, 

1296 

İngiltere Dışişleri Bakanı : 634 

İngiltere Hükümeti : 691 

İnönü (Bkz. İsmet İnönü): 36. 38, 46, 77. 83, 87, 89, 

118, 128, 202. 203. 204. 319. 686, 759, 1096. 

1104. 1115, 1130. 1206. 1221, 1231. 1235, 

1237. 1243, 1246, 1247, 1251, 1252, 1254-1257. 

1259. 1269, 1271 

İnönü Meydanı : 1252 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi : 312 

İnsan Hakları Koruma Cemiyeti : 1069 

İnşaat Kanunu : 1150 

İradeyi Milliye : 286,368 

İran : 317, 379. 612. 636, 679, 700, 753. 763, 786. 

1 i 05, 1285 

İran Hükümeti : 839 

İrfan Aksu (İsparta): 311. 542 

İrfan Aslan : 1192 

İrlanda : 34. 776 

İrtica : 30, 53,54, 59, 60, 63. 66. 69-71. 84, 132. 155. 

196. 205. 219, 270, 358. 376, 380, 385, 3S6, 

970, 979. 984. 985, 987-990, 1002, 1041, 1071, 

1072, 1245 

İsa : 1054 

İsevi Dini : 219 

İskandinav : 679 

İskender: 1115, 1122 

İskoçya : 1039, 1040. 1048, 1050, 1065, 1066 

İslâm : 366. 376, 377, 386, 408, 1039, 1058, 1059, 

1066, 1069, 1073 

İslâm Dini (İslâmiyet) : 70, 219, 357, 358, 365, 

408,1274, 1279 

İsmail Berkok (Kayseri) : 362. 363, 542, 686, 688, 

972 

Ismai! [şın (Samsun) : 281, 326 

İsmail Mcmed Uğur (Sivas) : 1113 

İsmail Rüştü Aksal : 1156 

İsmet: 1131 

İsmet Binark (Devlet Arşivleri Gen. Müd.) : 529 

İsmet Eker (Çorum) : 1185 

İsmet İnönü (Bkz. İnönü): 22, 25, 26, 37. 39,45, 47, 

79, 82. 127. 132, 143, 149, 150, 152, 154, 155, 

157. 161, 163 , 864, 1105, 1106, 1123, 1128, 

1129, 1181. 1240, 1270 

İsmet Olgaç (Amasya) : 1202, 1227 

İsmet Paşa : 300. 872 

İspanya : 625, 775 

İsrail : 291, 636, 1063 

İstamat Özdamar (Eskişehir) : 1128 

İstanbul (Bkz. Dersaadet) : 33, 36, 39, 51, 53, 55-57, 

77, 95, 108, 118, 119, 128, 137. 243, 300, 353, 

384, 439. 469. 512. 710, 761, 770. 775, 779. 

840, 871, 872, 980, 1051, 1060. 1065. 1079, 

1100, 1101, 1103, 1111, 1138, 1180. 1201. 

1204, 1229, 1234, 1236, 1288 

İstanbul Deniz Kulübü : 766 

İstanbul Suru : 287 

İstanbul Valiliği : 1052, 1060, 106-2 

İstasyon : 1176 

İstatistik Genel Müdürlüğü : 838. 906, 907 

İstibdat : !98. İ l l i 

Istihiak Vergisi : 279, 817. 823, 824, 831. 859, 869, 

908 

İstiklâl Harbi (Bkz. Kurtuluş Savaşı. İstiklâl Savaşı): 

216,219.309,319, 1213, 1236, 1247 

İstiklâl Mahkemeleri : 239 

İstiklâl Marşı : 1107 

İstiklâl Mücadelesi : 67, 974 

İstiklâl Savaşı (Bkz. İstiklâl Harbi, Kurtuluş Savacı) : 

291, 1077 

İsveç : 284, 637, 661 

İsveç Kuronu : 834 

İsviçre : 25, 29, 241, 284, 295, 316. 486. 488, 811, 

832,834, 870, 1042, 1049 

İsviçre Ceza Kanunu : 461, 481, 487 

İş Kanunu : 293 

İşletmeler Bakanlığı : 95. 843, 906. 907 

İ'.aiya : 241, 250, 284. 299. 486, 509. 642, 701, 748. 

761, 781, 782. 976. 1029. 1181 

İtalya Bayındırlık Bakanlığı : 1180 

İtalyan Basın Kanunu : 488 

İtalyan, İtalyanlar: 438, 666, 956, 1053, 1075, 1180 

İttifak Devletleri : 1284 

İttihat ve Terakki Cemiyeti : 54, 137, 138. 1100 
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İttihat ve Terakki Fırkası : 1068 

İzmir : 82, 83, 87, 143. 202. 277,300, 474. 733, 783. 

789, 1052, 1101, 1117, 1201, 1206, 1235. 1255. 

1256 

İzmir Rıhtımı : 569 

İzmir Valiliği : 1052. 1061 

İzmit : 439, 1053, 1176 

İzmit Belediyesi : 437 

İzzet Akça! (Rize) : 281,416, 461. 921. 1164, 1258. 

1274 

İzzet Akın (Van) : 503. 1044. 1199 

İzzet Arukan (Eskişehir) : 1141. 1142, 1143, 1195 

İzzet Efendi : 1240, 1270 

İzzet Gözübtiyük : 480 

- J -

Jandarma Genel Komutanlığı : 839, 906, 907 

Japon Adaları : 798 

Japonya : 596, 642, 643. 700, 715, 717. 719, 721, 

722,744. 767. 771,895 

Johannes Kruger: 1075 

John Kennedy : 807 

Journal : 134 

JUI Sezar : 1231 

- K -

Kabe : 1246 

Kabil : 1102 

Kafkas : 677. 1108 

Kafkasya : 745 

Kalelepe : 1191 

Kamil Baran (Mardin) : 726, 727 

Kamil Dursun (İzmir) : 1124. 1127 

Kamil Gündeş (Kayseri) : 160. 692 

Kamtıran Çuhruh : 464 

Kamutay (Bkz. Türkiye Büyük Millet Meclisi) : 16, 

297, 302, 363, 364, 368, 371, 398, 466, 546. 

639, 646, 681, 687, 709, 840, 922, 1045, 1105, 

1106, 1127, 1186. 1227, 1258. 1259, 1260. 1277 

Kan Muharebesi : 1101 

Kanada: 564, 623, 661,662, 761 

Kanada Anayasası : 635 

Kandıra Savcısı : 439 

Kanuni Sultan Süleyman : 676 

Kanunlar Vergisi : 920 

Kapitalist: 166.314 

Karabük : 300 

Karabük Demir Çelik Fabrikaları : 307 

Karabük Fabrikası : 872 

Karadeniz . 78. 291,301 

Karadeniz Bölgesi : 13, 251 

Karadeniz Ereğlisi : 1245 

Karadeniz Havzası : 858 

Karaköse : 371, 1213 

Karaosmanoğlu Anlaşması : 1294 

Karayazı : 1212 

Karayolları Genel Müdürlüğü : 816 

Kari Marks: 276, 1049 

Kars: 649,711, 1213 

Kas:m Gülek (CHP Genel Sek.) : 749, 750, 759 

Kasım Küfrevi : 1275 

Kastamonu : 881 

Kato : 295 

Katolikler. 379 

Kavanin Mecmuası : 922 

Kayser Almanyası : 773 

Kayseri : 974, 1209, 1221 

Kazan Hanlığı : 676 

Kazanç Vergisi : 827, 829, 870. 891 

Kâzım Alaç : 464 

Kâzım Aydaı (İsparta) : 1147 

Kâzını Karabekir Paşa : 1252 

Kâzırn Narni Duru : 105 

Kâzım Orbay : 1140 

Kâzım Özalp : 122 

Kemal Ataman : 536 

Kemal Balta (Rize) : 542, 593, 594 

Kemal Demiralay (İsparta) : 308. 311, 1044 

Kemal Eren (Amasya) : 503, 1199, 1222 

Kemal Gedeleı; (Riyaseticumhur Umumî Kâtibi) : 

1085, 108/ 

Kemal Özçoban (A. Karahisar) : 325, 356, 513. 650. 

689, 1236. 1247, 1253 

Kemal Satır (Ulş. Bak. ) : 1156 

Kemal Tiirkoğlu (Mardin) : 226. 507. 509-511, 545, 

546,564. 565,568, 573-575.582, 585, 588. 591, 

600, 602, 605, 619, 620, 626-628, 633, 635, 

637-639,646, 652, 654-658,684, 687, 689, 702, 

703, 706, 707. 709. 783, 841, 922, 1000, 1167, 

1299 

Kemal Yörükoğlu (Gümüşhane) : 196, 402. 404, 

545. 840 

Kemal Zeytinoğlu (Eskişehir, Bayındırlık Bak.) : 

164,686,734.940, 1147, 1170 

Kemalist Rejim : 301 

Kemalizm : 1105, 1 i 12, 1129, 11S9 
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Kenan Akmanlar (Çanakkale) : 161, 545. 840. ! 167, 

1277 

Ker.an Yılmaz (Bursa, Millî Sav. Vekili) : 735, 738, 

939 

Kenan Yontuç (Heykeltraş) : 1180 

Keyn (Cain) : 744 

Kıpçak : 677 

Kırım : 677. 1283 

Kırım Harbi : 776 

Kırkpınar Güreşleri : 1204 

Kıyafet Kanunu : 356 

Kızıl Çin : 798 

Kızıl Çinliler: 792, 794, 806 

Kızılay : 724, 1048. 1051 

Kızılhaç : 724 

Kiycf Biiytik Prensi : 679 

Kolombiya : 636. 736 

Kolombiya Darülfünunu : 678 

Komünist Cumhuriyeti : 531 

Komünist Çin : 668, 746 

Komünist Rusya : 753 

Komünist. Komünistler: 27. 28.30. 71. 93. 270, 271, 

366, 385, 403 , 420, 475, 649, 712, 736. 753. 

756. 767. 770. 786. 787, 798. 799. 802, 803, 

804. 805, 807 ,898, 1008, 1042. 1048. 1050, 

1071 

Komünistlik : 344. 384, 385. 401. 403. 404. 406, 

413, 414. 423. 424. 452, 475, 1068 

Komünizm : 70. 206. 245. 267. 365. 386, 401, 402, 

408, 418, 438. 475, 725, 777, 788. 970. :020, 

1049, 1070 

Konya: 1133. 1239 

Kopenhag : 380 

Kore : 528-532. 534-538, 541-549. 553, 555, 557. 

558. 560. 562-570. 572. 576. 577, 580-586. 588¬ 

592, 595-600. 602-606, 609-612, 614, 618, 621. 

623,626,627.629,632-635. 637,638.640.642, 

643, 648, 649. 651. 654. 656. 657, 659. 661. 

663. 664. 665. 667, 669-672, 677-679, 681, 683, 

684, 686, 690. 692-696. 698, 700. 702, 703. 

706-712. 728-733, 735-737, 739, 744-749, 751¬ 

753, 755, 756. 757-768. 770, 771, 773, 774. 

776-781, 783-785, 788-794, 796-807, 847, 866, 

874, 875, 880. 896. 897. 961. 963-965, 979. 

1015, 1016, 1025, 1031, 1048, 1233. 1239. 

1243, 1245. 1247. 1269, 1271 

Kore Birliği : 544, 714, 716. 717. 730. 731 

Kore Cumhuriyeti : 533. 633, 636, 638, 702 

Kore Cumhuriyeti Hükümeti : 532, 614 

Kore Dağları : 801 

Kore Devleti : 604 

Kore Harbi (Bkz. Kore Savaşı): 624. 634, 699, 712, 

725, 748, 751, 753. 759. 760. 765. 775. 786. 

797-803. 806. 826. 874, 1023 

Kore Harekâtı : 725, 958 

Kore Meydan Harbi : 985 

Kore Muharebeleri : 796 

Kore Savaş Birliği : 729 

Kore Savaşı (Bkz. Kore Harbi) : 735. 743, 745-747. 

762, 767 

Kore Tugay Komutanlığı : 730 

Kore Türk Silahlı Kuv. Komutanlığı : 729 

Kore Türk Silahlı Kuvvetler Tugayı : 722 

Kore Türk Silahlı Kuvvetleri : 733, 734 

Kore Yarımadası : 531 

Korkunç İvan : 677 

Körnische Zeitung : 676 

Köy Kanunu : 308 

Kremlin : 786. 787 

Kristof Kolomh : 323 

Kubilay : 69 

Kunuri : 724 

Kunuri Savaşları : 707 

Kuran : 217, 365. 381.383.386, 1274 

Kurtuluş Savaşı (Bkz. İstiklâl Harbi, İstiklâl Savaşı): 

100, 129 

Kurumlar Vergisi : 907 

Kurunu Vusta ; 284 

Kuvayi Milliye : 226. 1189. 1220 

Kuzey Kore (Bkz. Şimali K o r e ) : 781. 782. 807. 808. 

825 

Kuzey Kore Hükümeti : 753 

Kuzguncuk.: 58 

Kültür Bakanlığı : 1181, 1185 

Kütahya : 1144 

- L -
La Nalion : 135 

Laik : 218. 355, 375, 379. 987, 1004. 1048. 1066 

Laiklik : 14. 54. 61. 66, 68, 176, 219, 355, 357. 358, 

360-362. 375-377. 380. 381. 386, 978, 979, 

1058. 1059, 1067 

Laiklik Kanunu : 356 

Lake Success : 531, 534 

Lalapaşa : 244 

Latif Aküzüm (Kars) : 363, 1203 

Lausanne Sulhu : 128 
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Le Monde : 136 

Leh : 775 

Leh Milleti : 775 

Lehistan : 676. 744. 746. 775 

Leon Blum Sosyalist Kabinesi : 974 

Liberal : 267, 282, 809. 868, 958 

Liberalizm : 228, 268, 276, 893 

Liberya : 636 

Londra : 33. 107. 136, 776. 803, 1053 

Londra Halkevi : 33 

Lozan: 26.77, İ H I , 1235, 1243 

Lozan Konferansı : 191 

Lübnan : 637 

Liiksemburg : 675 

Lüleburgaz : 976 

Lüperkalya : 1231 

Lütft Fikri : 121 

Lütfi Kırdar: 56, 1204 

Lütfı Tokoğlu (Kocaeli) : 160, 689, 1164 

- M -

M.A.R.M.İ. Firması : 1179. 1180, 1181 

M.B.S. : 807 

M. Daim Süalp (Siirt) : 1164 

M. Nermi : 124,385 

M. Remzi Bucak : 1228. 1229 

M. Şevki Yazman (Elazığ) : 1161 

M. Tuncer : 20, 43, 92, 126. 377. 755 

Maarif Bakanlığı (Vekâleti) (Bkz. Millî Eğitim Ba

kanlığı) : 222,977 

Maarif Vekili : 1188 

Mac Arthur (General) : 661. 717, 761, 874, 1234, 

1269 

Macar : 776, 786 

Macaristan : 745 

Macmahon (Fransa Cumhurbaşkanı) : 296 

Mahmudiye : 1213 

Mahmut Goloğlu (Trabzon) : 921 

Mahmut Güçbilmez (Bolu) : 514. 545, 840, 1262 

Mahmut Kibaroğlu (Seyhan) : 1044 

Mahmut Nedim Gündüzalp (Edirne) : 1135 

Mahmut Nedim Paşa : 53 

Mahmut Tan (Tunceli) : 1147 

Mahsulatı Araziye Vergisi : 871 

Makamı Riyaset (Bkz. Başkanlık Makamı, Riyaset 

Makamı) : 280, 311, 510, 513, 619, 646, 689. 

692, 706 

Makedonya : 761 

Mal Beyanı Hakkında Kanun : 202. 434 

Malatya : 132, 161. 971 

Malik : 768 

Maliye Bakanı (Bkz. Maliye Vekil i ) : 278. 809, 825, 

879. 883, 886. 887, 888, 891, 894, 902, 903. 

905, 945, 1148. 1156. 1158. 1164. 1170. 1173, 

1228, 1281, 1282 

Maliye Bakanlığı (Bkz. Maliye Vekâleti, Maliye Ve

killiği) : 95. 543, 833.842.903-907, 1147. 1148, 

1154, 1163. 1165. 1273, 1280, 1282 

Maliye Komisyonu (Encümeni) : 1163, 1166, 1170, 

1172. 1174, 1258,1260,1273, 1276-1278 

Maliye Vekâleti (Bkz. Maliye Bakanlığı, Maliye Ve

killiği) : 1132. 1133. 1135. 1141 

Maliye Vekili (Bkz. Maliye Bakanı) : 1132-1136, 

1141. 1142. 1143. 1144. 1195 

Maliye Vekilliği (Bkz. Maliye Bakanlığı. Maliye 

Vekâleti ) : 1093 

Maltepe : 851 

Mançurya : 744 

Manisa : 895 

Mardin-İskenderun Yolu : 839 

Mareşal Fevzi Çakmak (Bkz. Fevzi Çakmak) : 54, 

55, 67. 75, 80. 81 

Marküs : 1231 

Marmara Denizi : 300 

Marmara Havzası : 858 

Marshall Yardım Plânı : 89, 94. 167. 183, 187. 188, 

210. 254 .255. 318. 339, 828, 829, 882. 896 

Marshall Yardım Sistemi : 825 

Marshall Yardımı : 95. 176, 190. 206, 253, 334, 878, 

884. 887. 888. 889 

Mason Cemiyeti : 1039, 1053, 1055, 1058, 1059, 

1061, 1062 

Mason Derneği : 1062. 1064. 1065. 1066, 1069 

Mason Dernekleri : 1041-1045, 1053, 1055. 1057, 

1058, 1067 

Mason Teşkilâtı : 1041, 1054 

Mason, Masonlar : 1039-1043, 1047-1050, 1053, 

1058. 1059, 1062-1070 

Masonlar Derneği : 1038, 1047 

Masonluk : 366, 1038. 1040. 1041. 1046-1051. 1053, 

1059, 1060, 1063, 1064, 1067, 1072 

Matbuat Kanunu : 122. 204. 240,487,496, 500.503¬ 

509. 511,512, 514. 898, 955. 996 

Matbuat Umum Müdürü : 1188 

Max Torenburg : 250. 251 

Mayın İskelesi : 1176 

Mazhar Germen (Ayd ın ) : 1185 

Mazhar Müfit Kansu (Denizli) : 1185 
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Mazhar Özsoy (Maraş) : 326, 1162 

Mazhar Şener (Giresun) : 545. 840, 1167, 1277 

Mecdi Ali Akasya : 1052, 1060, 1061 

Mecit (Abdülmecit) : 1270 

Mecitözü : 413 

Medenî Kanun : 51, 509, I0 (C 

Medine : 386 

Mehmet Ak i f : 270 

Mehmet Aldemir (İzmir) : 323. 921 

Mehmet Ali Sebük : 433, 456, 462, 483 

Mehmet Ali Ülgen (Konya) : 841 

Mehmet Bahadır (Kars) : 1162 

Mehmet Daim Süalp (Siird) : 1009, 1014, 1226, 

1232, 1258, 1261, 1262, 1263. 1269. 1271. 1274 

Mehmet Emin : 270 

Mehmet Enginün (Edirne): 503. 1046. 1203 

Mehmet Fahri Mete (Rize) : 1162 

Mehmet Kamil Boran (Mardin): 246,345,399, 725, 

1203 

Mehmet Keşşaf Kurkut (Bilecik) : 921 

Mehmet Özbey (Burdur) : 579. 728, 729. 1251 

Mehmet Özdemir (Kayseri) : 703, 726. 1220, 1221 

Mehmet Sadık Eti (Malatya) : 546, 841, 1153 

Mehmet Seyfeli (Kırşehir) : 1094 

Mehmet Yılmaz (Kocae l i ) : 921 

Mehmetçik Kulesi : 1 182 

Meksika : 637, 761, 893 

Memiş Yazıcı (Erzurum): 318-320, 561, 689 

Memurin Muhakemat Kanunu : 2, 4, 80. 174. 200, 

204. 434. 435, 944 

Menderes (Bkz. Adnan Menderes) : 206, 259, 264, 

266, 321, 659, 878, 883-885, 887.888, 895, 901, 

954, 955, 1000, 1005, 1007-1009, 1029, 1030 

Menderes Hükümet Programı : 882 

Menderes Hükümeti (Bkz. Adnan Menderes Hük. Ad

nan Menderes Kabinesi, Menderes Kabinesi) : 

179, 226, 227, 245, 254, 255, 256. 258, 292, 

294, 313, 321, 323, 749, 885, 888 

Menderes İktidarı : 1010 

Menderes Kabinesi (Bkz. Adnan Menderes Hükü

meti, Adnan Menderes Kabinesi, Menderes Hü

kümeti) : 266,317,319. 787,938 

Menderes Ovası : 301 

Menemen : 69 

Merzifon : 300, 872 

Mesut Güney (Çoruh) : 1046, 1203, 1227, 1261 

Meşrutiyet : 54. 137, 152, 920, 983, 1053, 1100, 

İ l l i 

Mısır: 700, 893, 1285 

Mısır Çarşısı : 1204 

Mithat Cemal Kuntay : 152 

Midye : 288 

Mihver Devletler: 1283 

Milano : 1181 

Millet Partisi : I, 11. 21. 34. 46, 55, 56. 59, 67. 68. 

80. 83, 96, 98, 104. 117, 132. 197, 198, 206, 

207. 209, 215, 257. 266. 343. 345. 434, 440, 

449, 469, 574, 605, 646, 647, 673, 676, 785, 

875, 1000, 1001, 1009 

Milletler Cemiyeti : 567. 700, 701, 743, 748, 778. 

873 

Milletler Cemiyeti Anayasası : 701 

Milletlerarası ik. İş. T. : 842, 906 

Milletlararası Kore Komisyonu : 604 

Millî Eğitim Bakanlığı (Bkz. Maarif Bakanlığı) : 

381,843,903, 904, 906, 907. 1181, 1197, 1220 

Millî Eğitim Komisyonu : 1275, 1276, 1278 

Millî Hakimiyet : 27. 48, 49, 79, 102, 105, 106, 118, 

119. 128, 202. 235, 295, 301, 303, 304. 421. 

438. 465, 601, 602, 630, 875, 899, 965. 1078, 

1096, 1111 

Millî İrade : 7, 15. 23, 24, 28, 31, 40, 41, 72, 100, 

102, 110, 129, 146, 150, 153, 155, 165, 179. 

226, 228, 237, 273, 283, 296, 303, 304, 305, 

319, 320, 330, 389, 393, 396, 400, 407, 409, 

433. 462, 586, 625, 973. 980, 981, 998, 1205, 

1216.1217, 1242, 1244, 1249, 1271, 1272 

Millî Mücadele : 263, 983, 1101, 1111, 1235, 1270 

Millî Müdafaa Bakanı : 472 

Millî Müdafaa Bakanlığı : 1185 

Millî Saraylar : 914, 916, 918, 927-931, 933, 935 

Millî Savunma Bakanı : 582, 588, 589, 710. 713, 

714,715, 724, 725, 731,732, 735 

Millî Savunma Bakanlığı (Vekâlet i ) : 393, 535, 538¬ 

541. 543, 710, 715, 716, 718. 721, 726, 727, 

730, 732, 734, 842, 854, 902, 907, 972, 1028 

Millî Savunma Komisyonu : 539,541,543,544,594, 

596 

Millî Şef ( İnönü): 122, 150, 1928 

Mim Kemal Öke : 1041, 1081 

Misakı Mi l l î : 1123 

Mithat Aydın (Trabzon) : 1136, 1140, 1157, 1185, 

1193, 1194 

Mithat Benker (İstanbul): 535 

Mithat Dayıoğlu (Bo lu ) : 921 

1322 



Mondros : 301, 776 

Monnet Plânı : 254 

Monrie Doktrini : 788 

Morning Globe : 807 

Moskof, Moskoflar: 54, 55, 70. 712, 786, 800- 802 

Moskofluk : 53 

Moskova : 28. 52, 53, 438. 475, 610. 636. 637. 676, 

677, 760, 770, 786, 787, 799, 800, 801, 802 

Moskova Radyosu : 30 

Muamele Vergisi : 170, 182. 279, 294, 817. 823. 

824,831,858, 869, 881,908 

Muamele Vergisi Kanunu : 824, 946 

Muammer Alakant (Zonguldak) (Bkz. Yunus Mu

ammer Alakant) : 645, 646, 689, 705, 706, 922, 

939, 1004, 1249, 1254. 1256, 1259. 1263 

Muammer Obuz (Konya) : 399, 503, 536, 1046, 

1203, 1227 

Müdafaa-i Hukuk Kulesi : 1182 

Mudanya Mütarekesi : 1111 

Muhamat Kanunu : 398 

Muhammet (Bkz. Hazreti Muhammed) : 353, 354, 

1054 

Muharrem Tuncay (Balıkesir) : 282, 283, 503, 686. 

689.921 

Muhiddin Baha Pars (Ordu) : 1097 

Muhip Nihat Kuran : 1052, 1060. 1061 

Muhittin Erener (İzmir) : 363, 399, 589, 681, 684, 

687. 690, 692, 921, 978, 981, 994 

Muhittin Osman : 1051, 1060 

Muhittin Özkefeli (Samsun) : 326, 961, 1162, 1266 

Muhlis Bayramoglu (Ankara) : 545, 840, 1166 

Muhlis Ete (Ankara İşletmeler Bak.) : 164, 940 

Muhlis Tümay (Manisa) : 416, 921 

Muhtar Ertan (Bitlis) : 556, 588 

Murat Ali Ülgen (Konya) : 536, 545, 650, 738, 957, 

960, 1229, 1277 

Murat Bey (Mizan Muharriri) : 1238 

M u s a ( H z . ) : 1054 

Musevi : 775 

Musevi Dini : 219 

Musevi Sehami : 1064 

Museviler: 1128 

Musollini İtalyası : 1053 

Mussolini : 744 

Mustafa Abdülhalik Renda ( T B M M Reisi) : 1084, 

1085, 1087 

Mustafa Arpacı (Elazığ) : 1147 

Mustafa Ekinci (Diyarbakır) : 689, 840, 1167, 1277 

Mustafa Hakkı Nalçacı : 1052. 1060 

Mustafa Özdemir (Tokat) : 921 

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon) : 921 

Mustafa Saffet: 1065 

Mustafa Zeren (Erzurum) : 308, 416. 686. 688. 921 

Musul : 911 

Muzaffer Akalın (Kastamonu) : 1152, 1157 

Muzaffer Ali Mühto (Kastamonu) : 368, 370 

Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa) : 160, 994 

Muzaffer Önal (Tokat) : 399, 503 

Müfit Erkuyumcu (Balıkesir, Adalet Kom. Söz.) : 

363, 399, 400. 579, 921, 1046. 1202, 1204, 

1212,1225, 1226, 1261 

Mükerrem Karaağaç (İsparta) : 1135 

Mükerrem Sarol (İstanbul): 177. 181. 201, 241, 612, 

626, 648, 652, 662, 702, 703, 704, 708, 709, 

710, 956. 1027. 1049 

Mükerrem Unsal (İsparta) : 1094 

Mümtaz Faik Fenik : 141, 144, 445, 448, 471, 

478,753, 780, 793, 799 

Mümtaz Kavalcıoğlu (Kocaeli) : 703, 710 

Münih : 804 

Münir Akkaya (Giresun) : 1135 

Münir Birsel : 1156 

Münir Çağıl : 1185 

Münteşir Gazetesi : 784 

Mürteci : 270, 375 

Müslüman, Müslümanlar : 68, 107, 219, 317, 358. 

361. 363. 365, 367. 379. 381, 383, 386, 408, 

775, 987, 988, 989, 1001, 1003, 1058, 1072, 

1220, 1274 

Müslümanlık : 381 

Müteferrika İbrahim Efendi : 983 

- N -

Nabokodonozor: 32 

Naci Berkman (Samsun) : 1162 

Nadir Nadi : 14. 15.52,61.83. 103,744, 1286, 1287 

Nafıa Vekaleti (Bakanlığı) : 222, 1134, 1141, 1142 

Nafıa Vekili : 1134-1136, 1141-1144, 1188, 1194, 

1195 

Nafi Atuf Kansu (Erzurum): 1185 

Nafiz Körez (Manisa) : 160, 580 

Nahit Kerven (Kayser i ) : 1094 

Nahit Pekcan (Erzincan): 840, 1153 

Naim Hazım Onat (Konya) : 1094, 1129 

Nakliyat Vergisi : 908 

Namık Kemal : 107, 983 
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Namık Kemal Mahallesi : 1256 

Napolyon : 1115, 1122, 1138 

Naşit Fırat (Ordu) : 197. 225, 325. 658 

NaşitUluğ (KUtahya): 1110 

Natık Poyrazoğlu (Yarbay, Muğla) : 715, 716, 723, 

724 

Nato: 528 

Nazım Hikmet : 452 

Nazım Keşmir (Bütçe Ene. Mazbata Muharriri) : 

1195 

Nazım Önen (Diyarbakır) : 1199 

Nazım Poroy : 122 

Nazifı Şerif Nabel (Antalya) : 369 

Nazlı Tlabar (İstanbul) : 51. 160, 161 

Necdet Açanal (Ur fa ) ; 1161 

Necdet tncekara : 738 

Necdet Yılmaz (Bursa) : 326. 371, 503. 651, 1044. 

1259 

Necip Ali Küçüka (Deniz l i ) : 1185 

Necip Bilge (Niğde) : 369. 370. 513, 589. 590. 594, 

595, 753, 921, 1223. 1274, 1290. 1296. 1298. 

1299 

Nedim Ökmen (Maraş) Başmüfettiş (Tarım Vek.) : 

290, 291, 545, 734, 841, 940 

Nejat Sönmez : 33 

Neşet Ömer İrdelp : 1081 

Nevzat Tandogan (Ank. Vali. Bel. Reisi) : 1085. 

1087 

New-Deal : 267 

Nevvton : 386 

Nevvyork : 678, 774, 777, 806, 811. 1234. 1269 

Neyzen Tevfik : 1224 

Niçe : 1123, 1124 

Nigaragua : 637 

Nihat Erim: 14, 16,22, 120, 121, 154, 167.288,439, 

577. 673, 751, 765. 1156 

Nihat İyriboz (Çanakkale, Tarım Bak.) : 164. 727. 

1170 

Nihat Reşat Belger (İstanbul Sağl. Sos. Yar. Bak.) : 

57, 137. 164 

Nispi Temsil Sistemi : 3, 21 

Niyagara Şelalesi : 1106 

Niyazi Ünal Alçılı (Yozgat) : 399, 1046, 1203, 1227 

Niyon: 782 

Nomanklatür: 315 

Norveç : 637, 761 

Norveç Kralı : 1285 

Numune Hastanesi : 1069 

Nurettin Ardıçoğlu : 33, 435, 441, 450, 464 

Nurettin Ertürk (Sivas) : 921, 1248 

Nurettin Paşa : 974 

Nuri Gzsan (Muğla. Gümrük Tekel Bak.) : 22, 33, 

164. 940. 1170 

Nuri Turgut Topçuoğlu (Tokat) : 921, 1044 

Nusret Suman (Heykeltraş) : 1180, 1181 

- O -

OğuzTürkkan : 808 

Oksford Üniversitesi : 95 

Okyanus : 675 

Ondört Mayıs İktidarı : 214, 215 

Ondört Mayıs Seçimleri : 74, 99, 111. 129, 144, 152, 

162, 165, 179. 247, 330. 389. 966. 1026, 1058, 

1222 

Oniki Temmuz Beyannamesi : 48 

Onuncu Yıl Nutku : 1074. 1181 

Orhan Arda (İ.T.Ü.Mİm. Fak. Prof.) : 1075, 1153, 

1159, 1164, 1178 

Orman Kanunu : 287, 378, 401 

Orta Anadolu : 36. 210 

Orta Asya : 795. 1076 

Orta Avrupa : 755 

Ortaçağ : 287, 482. 1046. 1076 

Ortadoğu : 135. 697, 698, 786 

Ortaşark : 96, 107. 150. 176, 271, 625, 797, 964 

Ortodoks, Ortodokslar : 379. 676, 1128 

Osman Bölükbaşı (Kırşehir) : 197, 201,207, 257, 

307, 345, 417, 426. 434, 449, 613, 616. 617. 

619, 620. 624. 645-648, 650-653. 655-657. 673¬ 

676. 681. 689. 699, 703, 704, 707. 709, 841, 

868. 875. 882, 883, 886, 898-1000. 100.3, 1005¬ 

1007, 1025, 1031 

Osman Kapani (İzmir) (Dışişleri Kom. Sözcüsü) : 

254,305,991.994, 1287, 1295, 1299, 1300 

Osman Kavrakoğlu (Rize) : 841, 1167 

Osman Nuri Koni : 21 

Osman Şevki Çiçekdağ (Ankara, Adalet Vekil i ) : 

282. 363. 514, 686. 688. 734, 939, 1046, 1202. 

1205. 1227, 1242- 1244. 1259, 1261, 1262, 

1264- 1266. 1271 

Osman Talat tltekin (Ankara) : 363, 1046. 1202, 

1227 

Osman Taner (Malatya) : 1094 

Osmanlı : 152, 301. 773 . 845. 1076. 1123. I !89, 

1222 

Osmanlı Bankası : 902 

Osmanlı Devleti : 303 

Osmanlı İmparatorluğu : 62, 184, 221, 232, 233, 

1047. 1068 

Otuzbir Mart Hadisesi : 54, 55, 137 
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- ö -
Ödemiş : 1006 

Ödünç Para Verme Kanunu : 946. 968 

Ömer Bilen (Ankara) : 406.408. 665. 689.971. 1245 

Ömer Faruk Sanaç (F.lazığ) : 840. 1167, 1277 

Ömer Mart (Çanakkale): 579 

Ömer Rıza Doğrul (Konya) : 536, 686, 688, 689, 

1278 

Örfi idare : 612 

Örgeevren (Balıkesir) : 1124 

Öz Türkçe : 597 

Özalp : 1213 

- P -
P.T.T. : 885, 889 

PTT Genel Müdürü : 730 

Pakistan : 241.379. 893 

Paraguay : 637, 655 

Paris : 136.384.754. 1053. 1063. 1229 

Paris Hukuk Fakültesi : 641 

Park Otel : 29! 

Parlamento: 12,71.72, 139.506.668.809.913,953 

Parlamentolararası Birlik Türk Grubu : 937 

Parlamentolararası Turizm Birliği Türk Grubu : 937 

Pasifik : 663, 685, 712 

Pasifik Okyanusu : 745, 751, 798 

Paul Boncaur: 632, 662 

Pertev Arat : 738 

Peru : 637 

Peşte : 676 

Petrol Ofisi : 187.338 

Peyami Safa : 60, 77. 89. 386 

Peygamber : 367 

PierLoti : 1234 

Plevne : 537 

Posta Kanunu : 730 

Posta, Telgraf ve Telefon idaresi : 815 

Postsdam Konferansı : 756 

Prag : 676 

Prccis de Drait International Public : 641 

Profesör Le Fur: 641 

Protestanlar: 379 

Pusan : 722. 723 

Pusan Limanı : 661 

- R — 
R. Morin (A.P. Muhabiri): 806 

Raif Aybar (Bursa): 160 

Raif Karadeniz (Trabzon. Bütçe Ene. Mazbata Muh.) : 

1094, 1095 

Rar Şirketi : 1165 

RarTiirk Ltd. Sosyetesi : 1178 

Rasattepe . 1074, 1075, 1087, 1134. 1135, 1149. 

1177, 1178, 1186, 1189. 1191 

Rasih Kaplan (Antalya) : 1096. 1185 

Rasim Basara (Sivas) : 1095 

Rasim Erel (Konya) : 1147 

Rauf Bey (Bahriye Nazırı) : 776 

Recep Peker: 1006 

Recep Peker Hükümeti : 252. 342. 442. 504. 1288 

Reddi İlhak Cemiyeti : 309 

Refah Vapuru : 455, 570 

Refet Aksoy (Ordu) : 371. 545. 595, 596, 841, 1054, 

1208, 1221. 1266. 1275. 1277 

Refet Alpman (Aydın) : 1135 

Refet Canıtez (Bursa) : 1185 

Refik Koral tan ( İ ç e l ) : 160, 161, 1210 

Refik Saydam (Başkanvekil) 1085. 1087, 1177, 

1187, 1188 

Refik Saydam Hükümeti : 388, 410 

Refik Şevket İnce (Manisan. Millî Sav. Bak.) : 164, 

472. 543. 582, 583 . 586, 588, 593, 594, 598, 

641,710,711,939, 1116, 1170 

Reisicumhur (Bkz. Cumhurbaşkanı, Cumhurreisi) : 

222-224. 295. 310. 319. 561, 990, 992. 1099. 

1105. 1144. 1244 

Remzi Birant (Konya ) : 536, 545, 841, 1167, 1277 

Remzi Bucak : 1233, 1269 

Remzi Çiner (Sivas) : 1132 

Remzi Oğuz Arık (Seyhan) : 686. 689, 982, 1237. 

1245. 1250. 1287 

Remzi Öksüz (Maraş) : 326 

Resmi Gazete (Resmi Ceride) : 371. 372, 626, 627, 

739, 1175 

Reşad Güçlü (Seyhan) : 327, 1167, 1203, 1204, 

1206. 1208, 1209, 1213, 1215, 1224, 1225, 

1263-1265 

Reşat Belger: 56 

Reşat Şemsettin Sirer : 1156 

Reşit Kemal Timuroğlıı (Urfa) : 503. 1044. 1199 

Reşit Turgut (İsparta) : 326 

Reuter Ajansı : 661 

Reval : 54 

Rıfat Alabay (Konya) : 282, 536 

Rıfat Özdeş (Kırşehir): 327, 738, 921, 961, 963 

Rıfat Taşkın (Kastamonu, Millî Sav. Kom. Sözcüsü) 

: 282. 542. 586 

Rıfkı Salim Burçak (Erzurum. Millî Eğit. Vek.) : 

686. 688. 734. 940 

1325 



Rıza Erten (Mardin) (Bkz. Ali Rıza Erten) : 841. 

1152. 1167, 1277 

Rıza Nur : 121 

RızaTevf ik : 1053 

Ridevey (General) : 803 

Rifat Öçten (S ivas ) : 686. 689, 1215. 1240, 1248 

Rifat Ökdem : 1271 

Rifat Sivişoğlu (Zonguldak): 1164 

Rio De Janeiro : 134 

Riyaset Divanı (Bkz. Başkanlık Divanı) : 281. 297, 

310. 639,646 

Riyaset Makamı (Bkz. Başkanlık Makamı, Makamı 

Riyaset) : 319 

Riyaseti Cumhur (Bkz. Cumhurbaşkanlığı, Cumhur 

Riyaseti. Cumhurreisliği) : 1127 

Romanya : 745. 761 

Romenler: 676 

Romonoflar : 679 

Roosvelt: 124. 267. 754 

Ruh (1946 Ruhu) : 34 

Rum: 1123 

Rumeli : 54 

Rumeli ve Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti : 309 

Rurikler: 679 

Rus. Ruslar : 54. 205, 403, 677, 679, 736, 752, 768, 

785-787, 803. 804, 1257 

Rusya : 438. 552, 615, 655, 656. 676, 685. 700, 736, 

745, 746, 752. 755, 756, 771, 776. 782, 798, 

970, 1291 

Ruşeni Barkın (Samsun) : 1108 

Rukneddin Nasuhioğlu (Edirne. İçişleri Bak.) : 164. 

939 

RUştU Bekit (Diyarbakır): 1094 

— S — 

Sabit (General) : 1185 

Sabit Noyan : 464 

Sabri Erduman (Erzurum): 536, 1211, 1212 

Sadri Maksudi Arsal (Ankara) : 355, 400, 725, 726, 

758. 955. 998. 1135 

Saffet Gürol (Konya ) : 281, 297. 310. 325, 535. 536, 

665, 726 

Sağlık ve Sos. Yardım Bakanlığı : 243. 723, 906, 

907, 919 

Said Başak (Erzurum): 326, 536 

Saim Ali Dilenire (Erzurum) : 1185 

Saim Önhon (Kocae l i ) : 542, 686. 689 

Sainc Irmağı : 1123 

Sait Bilgiç (İsparta): 326 

Sait Koçak : 464 

Sait Paşa : 1238 

Sakarya: 618, 620, 1101, 1117 

Sakarya Muharebeleri : 1117 

Salah Cimcoz (İstanbul): 1185 

Salamon Adato (İstanbul) 404. 571, 572, 573, 581, 

584, 623. 686, 688 

Salangro : 974 

Salim Serçe .'S.; han) : 1046, 1203. 1227, 1261 

Samet Ağaoğlu (Manisa Başb. Yard. Dev. Bak.) : 

164. 177. 178, 235, 262, 939, 940, 1003, 1005. 

1170. 1217, 1218, 1225 

Samsun : 300, 872, 1144, 1201, 1206 

San Fransisko : 602, 662, 677, 730, 1283 

San Fransisko Konferansı : 623, 632, 700 

San Fransisko Şartı : 569, 677. 678 

S O T İ Yaver (İstanbul) : 542. 1258, 1260, 1261, 1271 

Saraçoğlu Hükümeti : 123 

Saraçoğlu Mahallesi : 208, 1256 

Saray : 288 

Sarayburnu : 11 76 

Sarıkamış : 1053 

Sarız Kazası : 972 

Sart Krallığı : 1255 

Savunma Vergisi : 907-909 

Sayım Vergisi : 279 

Sayıştay (Bkz, Divanı Muhasebat) : 594-596, 842, 

1280, 1282 

Sayıştay Başkanlığı : 906 

Seaule : 661 

Seçim Kanunu : 1,3-6, 13, 15, 18-22,31,36, 40,73, 

74 79, 80, 102, 105. 109, 110. 113, 129, 240, 

307. 309. 466. 486, 489 

Sedat Barı (Seyhan): 534, 545, 592. 841. 1167. 1277 

Seda Simavi : 142 

Sedat Zeki Örs (Sivas) : 689. 1208, 1210 

Sefineler Vergisi : 908 

Selahattin Başkan (Balıkesir) : 503, 1044. 1199 

Selahattin Benli (Ankara) : 921 

Selahattin Hüdayioğlu (Maraş) : 325, 1218, 1220 

Selahattin Ünlü (Gaziantep): 326 

Seianik : 679 

Selçuklu Hanedanı : 1239 

Selçuklular: 991 

Selim Ragıp Emeç (Bursa) : 27, 44. 51, 84, 90, 118. 

139. i 47, 149,414, 995. 998, 999 

Selim Sarper: 678 

Selim Sim Tarcan (Ordu) : 1106 

Semerkant: 677 

Semiîles : 679 
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Senirkent : 244 

Serbest Fırka : 504, 569 

Sevr : 3C1 

Seyfi Kurtbek (Ankara. Ulaştırma Bak.) : 164. 725¬ 

729, 731. 733, 734. 939, 940, 1170 

Seyhan : 301 

Seyhan Nehri : 300 

Sezar: 1115 

Sezar Misel : 679 
Sıhhat Bakanı : 288 

Sınırkent : 121 

Sırrı Atalay (Kars) : 286,399 

Sırrı Day (Trabzon, Nafıa Vekili ) : 1095, 1135, 

1138, 1139, I 147, 1194 

Sıtkı Atanç (Tokat) : 545, 841, 1266. 1277 

Sıtkı Salim Burçak (Konya ) : 579 

Sıtkı Yırealı (Balıkesir, İşeltmeler Vek.) : 160. 327, 

359, 368, 510, 619, 620, 645, 662, 687, 706, 

734. 940. 1226 

Sibir: 804 

Sibir Hanlığı : 677 

Silyatoslav : 679 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan); 215, 217, 221- 225, 282, 

306, 308-310. 365. 416, 542, 559, 576-578, 686, 

688, 735. 736. 738, 969, 1009, 1041, 1243. 

1252, 1271 

Sinop : 121 

Sinop Kalesi : 447 

Sir Maurice Peterson (İngiltere'nin Ankara Büyükel

çisi) : 1283 

Sirkeci Meydanı : 56 

Sivas : 216. 872. 1144 

Sivas Kongresi : 309 

Sivastopol Limanı : 567 

Siyam : 633, 661, 735, 761 

Skolastik : 1076 

Slav : 676 

Solon (Yunan Hakimi) : 1255 

Sorgun : 420 

Sosyal Yardım Bakanlığı : 478 

Sosyalizm : 276, 1049 

Sovyet Hükümeti : 603 

Sovyet Rusya : 53, 68, 379, 609, 753. 760, 761, 787, 

1008 

Sovyet, Sovyetler: 135. 615. 764, 787, 788, 797, 963 

Sovyetler Birliği ; 800 

Söylemez Köyü : 1212 

Spectator. 136 

Su Komisyonu : 1200. 1201, 1202 

Suad Hayri Ürgüplü (Kayseri) : 282. 312 

Suadiye : i 192 

Suat Başol (Zonguldak) : 513, 662, 882. 899, 900, 

1226, 1244 

Sulhseverler Cemiyeti : 1069 

Sultan Aziz : 1240 

Suriye : 636 

Suudi Arabistan : 636 

Süleyman Bostani : 1053. 1054 

Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu (Trabzon) : 545, 841, 

1167. 1259, 1277 

Süleyman Kuranel (Gaziantep) : 326. 1162, 1163 

Süleyman Paşa : 1257 

Süleyman Sırrı İçöz (Yozgad) : 1095, 1109. 1132 

Süleyman Sururi Nasuhoğlu (Kütahya) : 363, 399, 

1046, 1203 

Süleymaniye Camii : 1138 

Sümer Medeniyeti : 1076 

Sümerbank : 95, 894, 895 

Sümerler: 1076 

Süreyya Endik (Çanakkale) : 921. 1005. 1254. 1257, 

1271 

Süreyya Tevfik Genca (Tokat) : 1095 

Sur/aniler: 379 

- 5 -
Şahap Gürler, (General) : 715-717 

Şarki Akdeniz : 176 

Şarki Almanya : 1295 

Şarkiyat Enstitüsü : 840 

Şefik Bakay (Kırklareli) : 545. 841. 1167. 1277 

Şefik Tugay (Malatya) : 363 

Şemsettin Günaltay (Erzincan, Başbakan): 6, 14, 21, 

22. 71, 75, 154, 155, 157, 162. 345, 620, 1003, 

1004, 1145, 1156, 1193 

Şemsettin Günaltay Hükümeti : 14. 36, 110, 147. 

162, 163. 240,342 

Şeriat: 62, 63, 68 

Şevket Adalan (Bay. Bak.) : 1148, 1156-1158 

Şevket Bilgin : 25, 101 

Şevket Mocan (Tekirdağ) : 160. 285-288, 554. 559, 

598, 922 

Şevket Ödül (Kırklareli) : 1094 

Şevket Taştan : 289 

Şevket Turgut (Kırşehir) : 1153 

Şevki Çiloğlu (Muş) : 1095 

Şevki Ecevit (S ivas ) : 1164, 1274 

Şevki Yazman (Eiazığ) : 686, 688 

Şili : 1067 
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Turgut Türkoğlu (Manisa) : 1095 

Türk Bayrağı : 749 

Türk Birliği : 738 

Türk Ceza Kanunu (Bkz. Ceza Kanunu) : 75, 206, 

239, 312. 354. 356, 359, 360, 361, 363- 366. 

368,370,371,391,392, 394,396-398,401,403, 

413 , 414, 421, 423 - 425, 427, 454, 463 , 464, 

467. 468. 495. 496. 498- 501, 508. 509, 511, 

512. 517. 538, 1056. 1202 

Türk Cumhuriyeti : 218, 1112 

Türk Demokrasisi : 33, 69. 93, 165, 732 

Türk Devleti (Bkz. Türkiye Devleti) : 37, 218, 232. 

240, 303, 360, 396. 546. 607, 625. 633, 635, 

697, 1129, 1292, 1293 

Türk Devrimi (Bkz. Türk İnkılabı) : 123, 384 

Türk Dil Kurumu : 310, 311 

Türk Dili : 312 

Türk Grubu : 932 

Türk Hükümeti (Bkz. Türkiye Cumhuriyeti Hükü

meti, Türkiye Hükümeti) : 632, 633, 744, 782 

Türk İnkılabı (Bkz. Türk Devrimi) : 381, 383, 387, 

389, 1077, 1105,1125 

Türk Lirası : 383, 887, 888. 902 

Türk Mason Şurası : 1049 

Türk Medeniyeti : 1101 

Türk Mil let i : 7. 12. 20. 29.30,33,35,36,42,48,54, 

55. 59, 71. 75, 76. 93, 99, 103-105, 109-111, 

113-124, 126- 128. 130. 131. 137, 143, 145, 

147, 154- 156. 165, 179, 180, 192, 197, 198, 

215-217, 219, 222, 223, 225, 227,229.233,234. 

240, 241, 245, 247, 248, 254, 259, 264, 266, 

271- 275, 287, 292, 293, 301, 303, 322, 365, 

368, 376, 380- 382, 387, 390, 394, 400, 402. 

406- 409, 411, 419, 486, 504, 506, 514, 535. 

546, 556, 576- 578, 631, 642, 655, 657, 674, 

678. 680, 686, 691. 725, 727, 732, 736. 748, 

763, 772. 775, 776, 783, 784, 792, 793, 796. 

797, 854. 867, 873, 875, 889, 896, 900, 942, 

945. 969. 972, 991, 1008. 1013, 1017, 1018, 

1022, 1026. 1038, 1039, 1048, 1049, 1058, 

1059, 1066, 1069, 1072, 1073, 1076, 1095¬ 

1101,1103-1115, 1117, 1120, 1121. 1123, 1125. 

1128, 1129, 1131. 1136, 1138, 1141, 1148, 

1157. 1189, 1192. 1193, 1198, 1201, 1213, 

1215, 1216, 1218, 1219, 1221, 1235, 1241, 

1243, 1244, 1246. 1251- 1253, 1270, 1271. 

1292, 1293 

Türk Ocağı : 1235 

Türk Ordusu : 575. 796, 797, 896, 1113 

Türk Silâhlı Kuvvetleri : 528, 529, 537, 538, 630 

Türk Teali Cemiyeti : 1039 

Türk Temsil ve İrtibat Heyet Başk. : 729 

Türk Tugayı : 731 

Türkülüsü : 162, 1111, 1122. 1130 

Türk Vatanı : 364. 794 

Türk Yükseltme Cemiyeti : 1051, 1060 

Türk, Türkler: 32, 40. 41. 49, 58. 59, 63, 68, 71-73, 

77. 81. 86. 87. 92, 93. 98, 103, 107, 108. 111, 

112. 114. 116-119, 121- 124, 127- 132. 135. 

137. 144, 146, 156, 181, 187, 190, 192. 193. 

208, 210. 211. 213, 215, 216. 227, 228. 233. 

240, 243- 245. 247, 252, 253, 256, 266, 268, 

270. 271, 292, 293. 303, 305, 306, 308, 310, 

312, 315, 316, 318, 322, 325. 339, 355, 356, 

360- 363, 368, 370, 379. 380, 382-384. 387. 

389, 407, 408, 414, 438, 448, 463, 475, 485, 

490. 493, 495, 503- 506, 511, 512, 515- 517, 

556, 558, 567- 569. 575. 576, 598. 624, 631. 

639, 640, 643, 676- 678. 680, 686, 695, 700, 

707. 712. 722, 724. 728, 732, 743, 744, 747, 

749- 751, 754, 760. 762, 763, 765, 768, 772. 

774- 778, 780. 781, 784, 785, 789- 793. 795¬ 

797, 799, 802, 804- 808, 828, 837, 866, 874, 

942, 963, 970, 972, 980, 987- 989, 991, 998, 

1024, 1041, 1042, 1045, 1047, 1064, 1069, 

1072, 1075, 1076, 1095. 1097- 1102, 1104, 

1106, 1108, 1110, 1111. 1113- 1115, 1119. 

1120. 1122- 1128. 1131, 1136, 1140, 1148, 

1157. 1176, 1189, 1190, 1192, 1193, 1201, 

1206, 1216, 1219, 1223. 1242, 1246. 1251. 

1254. 1257, 1274, 1285, 1288, 1289, 1292¬ 

1299, 1301 

Türkçe : 38, 107. 218, 353,-356, 358, 359, 364. 365, 

375, 376, 382, 383, 388. 486, 490, 501, 515, 

623,688, 1004, 1274-1276, 1279 

Türkçülük : 383 

Türkiye : 19, 21, 22, 23,33-35.38,41,46, 52-54, 58, 

63 ,67 ,68 ,79 , 85, 86, 111, 112. 115, 118. 119. 

124. 126-129, 134- 136, 144, 145, 157, 171, 

179-181, 185, 188, 216. 218, 220, 236- 238, 

511- 513, 515, 516, 520, 545, 546. 572, 575. 

591, 599, 614, 622, 625, 629, 631, 633, 635, 

639, 642, 644, 649, 651, 655, 658, 673, 680, 

685. 698- 701, 717, 719. 720. 728. 732, 745¬ 

758, 760- 763, 765. 767, 771, 774. 776, 777, 

779, 780, 782, 786, 787, 790, 791, 795- 797. 
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799, 805. 808. 855. 865. 873. 882. 932. 962¬ 

964. 969. 970. 984, 985, 989, 1000, 1001, 1008. 

1015- 1017. 1029, 1039- 1041. 1047, 1051. 

1052, 1053, 1055, 1060, 1061. 1064, 1065, 

1101. 1102, 1112. 1125- 1127, 1130, 1131. 

1140. 1148, 1177, 1179. 1190, 1191, 1210. 

1212, 1256. 1278, 1283, 1285, 1286, 1291, 

1293-1296. 1298, 1299. 1301. 

Türkiye Büyük Maşrıkı : 1051, 1060 

Türkiye Büyük Millet Meclisi: 1- 3. 5- 7, 14. 16, 17. 

22. 39, 48, 51, 76. 77, 79, 87, 92, 97, 102, 108. 

109, 116, 118, 119, 121-123, 125, 128, 129, 131, 

133, 142, 143, 148- 151, 155, 157, 162, 163, 

165, 175, 178, 179, 183, 186, 196, 198, 200, 

202- 204, 208, 210, 214, 215, 217, 218, 220¬ 

223, 227- 229, 230, 235, 238, 239, 241, 246¬ 

248. 252, 257, 261, 264- 266, 273, 274, 277. 

278, 280, 283 , 285. 290. 292 . 294- 296, 298. 

299. 301, 302- 305, 309- 312, 319- 323. 328, 

330, 333- 335, 340, 353, 356- 361, 364-369. 

371, 375, 377- 380, 387. 389, 390. 393, 400, 

403. 404, 406, 407, 409, 413- 421, 425, 431¬ 

433. 435, 440. 441, 444. 449. 451. 453. 455¬ 

459. 462. 463. 467- 471, 475, 476, 481, 482, 

484. 504. 506. 512. 523 - 525. 528- 530. 534¬ 

541. 543, 545- 549, 552- 569. 571-575. 577¬ 

581. 583 - 587, 589, 590. 592, 598. 601. 604¬ 

606. 609- 613. 617. 618. 620, 623. 627, 629¬ 

634, 637. 648. 650. 655, 659. 660, 664- 673, 

676. 678, 681, 684, 685, 690, 691- 694. 696. 

698. 700- 702, 705. 710, 713, 714, 718, 724, 

725, 731, 737- 739, 747, 750, 755, 757- 760, 

766. 768. 769, 772- 774, 777, 782. 783, 785, 

789. 810. 811, 815, 818- 820. 825, 826, 829¬ 

831. 833 . 836. 841. 846. 856, 859. 864. 866. 

868, 876. 878- 880, 886. 889. 890. 897. 899, 

903. 906. 913- 917, 920, 922, 925- 931. 933. 

934, 937, 941- 945. 947- 949, 953, 954, 956, 

961, 964, 966- 968, 978, 981, 985, 988, 990, 

993. 1000, 1004- 1006, 1008- 1011, 1013. 1015, 

1020-1022, 1028, 1031, 1050, 1054- 1057, 

1070, 1073, 1079, 1084, 1093, 1094, 1097, 

1106. 1107. 1110. İ l l i , 1117, 1118, 1120¬ 

1*122, 1128. 1129, 1135, 1138, 1140. 1144, 

1145, 1153, 1157- 1159, 1161, 1165, I Hâ

i l 79. 1186, 1190, 1192. 1193. 1195. 1198, 

1208, 1212. 1217- 1219. 1223- 1225, 1228, 

1229. 1232. 1237, 1242, 1243, 1245, 1249, 

1250. 1253, 1256, 1258, 1260, 1262- 1266, 

1269, 1271, 1272. 1276, 1283. 1285, 1287, 

1289- 1292, 1296. 1297 

Türkiye Cumhuriyeti : 93, 111, 136. 152. 181,303, 

473. 531. 534. 606. 634, 640, 683. 1065, 1074, 

1284 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Bkz. Türk Hükü

meti, Türkiye Hükümeti) : 548, 580. 581, 603, 

635, 682.691,695 

Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti : 1144 

Türkiye Devleti ( Bkz. Türk Devlet i ) : 234.362.572. 

573, 575, 697 

Türkiye Hükümeti (Bkz. Türk Hükümeti, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti) : 335, 776, 777. 791 

Türkiye Mason Derneği : 1049. 1051, 1060. 1061 

Türkiye Mason Derneği Statüsü : 1052 

Türkiye Maşrıkı Azam Dahili Nizamnamesi : 1040 

Türkiye Maşrıkı Azam Kavanini Esasiye Kitabı : 

1039 

Türklük : 578. 579, 747, 875. 1114. 1122, 1129 

Türk oğlu : 694 

- U -

Ulaştırma Bakanlığı : 95, 191. 223. 843. 906, 919 

Ulunay : 111. 116 

Ulus Gazetesi : 26. 577. 662, 681, 692. 693. 779. 

1019, 1058 

Ulus Meydanı : 1205 

Ümran Nazif Yiğiter (Konya) : 160, 178, 369, 667, 

1255 

Umumi Harp : 869 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu : 721 
Unesco : 984 
Ural Dağları : 677 
Uruguvay : 655, 680 
Uzakdoğu : 697. 761, 786, 795. 797. 800. 802, 893 
Uzakşark : 791. 798 

- Ü -
ÜçüncU Ahmet : 983 
İJçüncü Mustafa : 983 
Üçüncü Selim : 53, 983 

- V -
Vacit Asena (Balıkesir) : 320, 323. 325. 363, 503. 

921, 1046, 1055. 1056. 1202, 1227, 126! 
Vakıflar Genel Müdürlüğü : 816, 840 
Van : 122.405, 1213 
Van İskenderun Yolu : 839 
Vanberi : 676 
Varlık Vergisi : 98. 233, 234 
Varoşilof (Mareşal) : 1255 
Varşova : 676 
Vasfı Mahir Kocatürk (Gümüşhane) : 326, 359 
Vasfı Menteş (İzmir) : 1287 
Vasfi Reşit Sevig (Ord. Prof.) : 783 
Vatan Gazetesi : 480, 678, 1006, 1068 
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Vaud Kantonu Basın Kanunu : 488 

Vedat Dicleli (Ek. ve Tic. Bak.) : 1156 

Vekiller Heyeti (Bkz. Bakanlar Kurulu Heyeti Veki

le İcra Vekilleri Heyet i ) : 666, 735 

Veneroni İ. Preziati Şirketi : 1181 

Veraset ve İntikal Vergisi : 907. 946 

Vergi Usul Kanunu : 832, 946 

Vilson : 748 

Virjinya Tütünü : 1294 

Vistol Nehri : 775 

Viyana : 1101 

Viyana Üniversitesi : 1190 

Volga Esirleri : 288 

Vrasyani Gazetesi : 137 

- Y -

Yahudi : 147, 1063, 1068 

Yahya Galip Kargı (Ankara) : 1094 

Yahya Orhan Tahsin : 1052, 1060 

Yakın Şark : 79, 176.316, 795 

Yakup Kadri : 52 

Yakup Kalgay (Samsun) : 1147 

Yalak Köyü : 973 

Yalı Köşkü : 54 

Yalta Konferansı : 756 

Yargıtay : 317, 463, 464, 477, 489, 500, 945 

Yavuz : 1213 

Yavuz Zırhlısı : 1176 

Yavuz-Havuz Meselesi : 998 

Yedi Eylül Kararları : 577 

Yemen : 627, 686, 1108 

Yeni İstanbul : 384, 984, 989 

Yeni Sabah : 41, 88, 120, 123, 378, 380 

Yeni Zelanda : 761 

Yeniçeri : 54 

Yeniçeri Ocağı : 53 

Yeniçerilik : 53 

Yenidoğan Tepeleri : 1191 

Yer Sarsıntısı Hak, 4623 s. Kanun : 1153 

Yeredoğ Kişioğlu (Kandıra Savcısı) : 439 

Yıldız Parkı : 766 

Yol Vergisi : 170, 280, 831. 881, 908. 946 

Yol Vergisi Kanunu : 862 

Yozgat : 210, 1031 

Yugoslavya : 753, 786 

Yunan Milleti : 137 

Yunan, Yunanlılar : 137, 732 

Yunanistan : 241, 340, 625. 636. 679. 736, 750, 761, 

786, 789, 1294 

Yunus Muammer Alakant (Zonguldak ) (Bkz. Mu

ammer Alakant) : 280, 281. 283, 291. 304, 305. 

310,510,638,883,886. 900 

Yusuf Aysal (Kütahya): 503, 921, 1044, 1199 

Yusuf Kamil Aktuğ (Diyarbakır): 542 

Yusuf Karslıoğlu (Yozgat) : 922 

Yusuf Ziya Yazgan : 464 

Yüce Divan : 453. 643 

Yüksek Seçim Kurulu : 18. 611 

Yümnü Üresin (Ulaştırma Bak. ) : 728. 729, 734, 940 

Yüzelli l ikler:431 

- Z -
Zafer Gazetesi : 648, 649 

Zafer Torpidosu : 1176 

Zekai (Eskişehir Mutasarrıfı) : 1100 

Zeki Akçalı (Seyhan) : 1164 

Zelanda : 748 

Zeydü Bakre : 1210 

Zihni Efendi : 382 

Ziraat Bankası : 171, 172, 187,339.861. 1132. 1133 

Ziraat Vekaleti : 171. 242. 861. 882, 975 

Ziya Barlas (Konya) : 281. 325. 535. 542. 703. 710 

Ziya Gökalp : 104.383. 983. 1076 

Ziya Karamursal (İstanbul ) : 1115 

Ziya Soylu (Erzincan) : 1162 

Zola : 111 

Zonguldak : 248. 293, 420. 872 

Zühtü Hilmi Velibeşe (İzmir, Eko. Tic. Bak.j : 164, 

1058, 1059, 1062, 1070, 1072, 1170 

Zühtü MUridoğlu (Heykeltraş) : 1180 
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